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Hitzaurrea 
 
URDAIBAI, HERRI BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) Baserria, 
inguruaren ustiapen eredu eta balore kulturalen gordailu izenpean egindako 
doktorego tesia, 2002ko urtarrilaren 11an aurkeztu zen Deustuko 
Unibertsitatean. 
 
Urdaibaiko eremua aztertzearen arrazoi nagusienak, ni bertakoa izatea eta 
landa eremuan bizitzea, baserrian hain zuzen ere. Mendata herrian bizi naiz 
gaur egun ere, Argintxoa baserrian. Eguneroko informazio iturri zuzena jaso eta 
bizi izan dut jaio nintzenetik, eta Urdaibairen, “guzti” horren parte eta eragile 
sentitzen naiz era berean. Zortzi urte bete arte lau belaunaldi bizi izan ginen 
baserrian, eta denbora pasatu den heinean konturatzen da bat horren 
aberastasunaz, zenbatek ez duten hori bizitzeko aukerarik izan. Beheko suaren 
aurrez-aurre solasaldiak birramona eta amonarekin, aintzinako kontuak, 
artaburuei kapatzak kenduz aska aurrean, abereen berotasuna eta hurbiltasuna 
sentituz ... guzti hori bizitza esperientzia da, ahaztezina, betirako geratzen 
dena. Landa espazioaren errealitatea, lehendik gaur egunera eszenatoki 
berean bizi izan dut, baina ezin ukatu aldatu ez denik. 
 
Honetan, bai Iñigo Agirre Kerexeta (tesiaren Zuzendaria) eta Manu Etxebarria 
Ayestak (tesiko kozuzendariak) zerikusi handia izan zuten, beti animatu 
nindutelako eta kontseilu onak eman ere, eta laguntza behar izan nuen guztian, 
hor izan ziren, zalantzak argitzeko eta gaiak bide zuzenean aztertu eta 
jorratzeko argibideak emanez. 
 
Denbora igaro da, eta egia esan ez da alferrik pasatzen, norbera ere 
zaharragoa da eta gauzak beste era batera ikusi eta aztertzen dira, perspektiba 
ez da berdina, tesia egin nuenean eta gaur. Ikerketa lerroak, bi izan ziren 
nagusiki. Alde batetik, Urdaibaiko baserria bera izan zen ardatz moduan hartu 
zen elementua, beronen inguruan emandako aldaketak, transformazioak, 
etab... eta beste aldetik, kultura oso baten eragilea, transmisorea eta gordailua 
izanik, eguneroko zereginetan horren ondorioz sortzen den herri euskararen 
azterketa, gaur egun seguruenik gehiago zehaztuko nituen azterketa lerroak, 
oso eremu zabalak direlako. 
 
Berton Urdaibain, landa eremuan lan egiten dut, landa garapenerako teknikari 
moduan, nekazal herri txikien garapenaren aldeko programa eta egitasmoak 
bultzatuz, berton bizi den jendearengan sinesten dudalako, eta nahiz eta 
globalizazio fenomeno horri ezin diogula ihesik egin ematen duen arren, gure 
pertsonalitate eta estilo propioarekin etorkizun bat badaukagula uste dudalako, 
modernotasunari oratuz, baina gure sustraiak non dauden ahaztu gabe aurrera 
egin daitekeelako, denon ondarea den guzti hau mantentzea pena merezi 
duelako. 
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URDAIBAI, HERRI BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

Baserria inguruaren ustiapen eredu eta balore kulturalen gordailu 

Aurkezten den lanaren helburuak dira: 

 Alde batetik, Urdaibaiko nekazal munduak, hau da, baserriak azkenengo 

belaunaldietan jaso izan dituen aldaketak aztertzea, Urdaibaiko herrietako gaurko eta 

lehenagoko herri bizitza ezagutuz. 

 Eta beste aldetik, eguneroko zereginetan, hartu emonetan erabiltzen dugun 

hizkuntza aztertu eta jasoaz, baserriak euskal kulturari egin dion aportazio garrantzitsu 

horren atal bat jasotzea, herri bizitzarik gabe ez delako hizkuntzarik ezta hizkuntzarik 

herri bizitzarik gabe, bata besteaz konplementatu egiten direlako. 

 

 Lan honekin Euskal Landa Geografiari aportazio bat egin nahi da, eta baita 

Geografi linguistikoaren arloari, ahozko patrimonioaren garrantzizko zati bat jasoaz; 

lanean disziplina biak elkartu ditut, ez da lan erraza izan, baina ahozko tradizioak 

izugarrizko garrantzia izan du euskal kulturaren barnean, idatzizkoaren faltan 

belaunaldiz belaunaldi makina bat ohitura ahoz transmititzeko gai izan delako eta 

horrexegatik hizkuntzak herri baten izaera, portaera edo jokabideaz asko dioela uste 

dudalako bidezkoa iruditu zait biak batera jasotzea eta aztertzea. 

 

 Aurkezten den lanean, Urdaibaiko nekazal munduaren azterketa bai 

kuantitatiboa eta kualitatiboa eskeintzen da, azkenengo hamarkadetan gizartean eman 

diren aldaketa prozesuak direla eta, bai nekazal paisaian eta bai nekazal bizitza eran 

izan dituzten eraginok analizatuaz. 
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 Lana burutzeko aplikatutako metodologian: 

  

1.- Erabili diren lanabesak, lehen aipatu bezala, kualitatiboak zein kuantitatiboak 

biak izan dira. KUALITATIBOA, poblazioaren iritzi, portaera, motibazio eta 

arrazonamenduei dagokienean. KUANTITATIBOA, poblazioarekin izandako 

elkarrizketen bitartez neurtu ahal izan diren emaitzei dagokienean, eta kuantitatiboa 

baita iturri estatistiko eta bibliografikoei dagokienean. 

Aplikatutako teknikak hauexek izan dira: 

 

  1.1.- Obserbazio zuzena 

  Beste teknikak aplikatu aurretiko pausua zen, esate baterako lanak dituen 

atal desberdinetarako teknika bata edo bestea aplikatu behin ikerketa unitatea zehazten 

zenean, elkarrizketa, mahai kualitatiboa, eztabaida taldea, ... helburu bata edo bestea 

lortzeko zein teknika aplikatu erabakiaz. 

 

  1.2.- Urdaibaiko baserritarrekin elkarrizketa pertsonalak 

  Behar beharrezkoa izan da kanpo lana, hau da, inkestak edo 

elkarrizketak, iturri estatistikoetan dagoen informazioa kontrastatzeko, Urdaibaiko 

nekazal egoerara hurreratu, baserritarrekin kontaktuan jarri, ... Elkarrizketa mota 

desberdinak aplikatu dira, honako edo bestelako informazio lortu nahi izan denean, 

esate baterako: 

 

•  Elkarrizketa estrukturatuak baserritarrei, baserriari buruzko informazio orokorra 

nahiz zehatza bildu nahi izan denean, gero iturri estatistikoekin kontrastatzeko, 
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bariable jakin batzuekin (esplotazioaren jabetza, baserriaren hektareak, baserriko 

aktibitate nagusia, ....) 

• Elkarrizketa informalak edo erdi estrukturatuak pasatu dira, euskal ahozko 

tradizioaren arloa lantzeko, baserri giroko ahozko patrimonio hori jasotzeko kanpo 

lana egin denean, (hiztegia egiteko hitzen jasoketan, esaera zaharrak, etnotestoak, ...) 

eta gainera adin jakin batetik gorako pertsonekin. 

 

  1.3.- Mahai kualitatiboak eta eztabaida taldeak 

 Kolektibo desberdinekin egonaz lortu dira, esate baterako Urdaibai mailako 

nekazal egoerari buruzko iritziak, edo eta orain dela denbora gutxi martxan jarri berriak 

diren landa garapenerako programei buruz jendeak dituen iritziak, honekin ikusi nahi 

izan da Urdaibaiko nekazal herri txikienen poblazioaren bihar egunerako bidea zein 

den. 

Teknika hauekin agian jasotzen den informazioa ez da elkarrizketarekin lortu daitekeen 

bezain zehatza, baina kontutan hartu behar da teknika hauekin, kolektiboengana heldu 

nahi izan dela, azken finean poblazioarengana, bere inketudeak ezagutu.  

 

 2.- Base dokumentala 

 Ikerketa burutzeko era askotako materialeak erabili dira, hauexek izan dira 

gehien erabilitakoak: 

  2.1. Iturri estatistikoak 

  2.2. Iturri kartografikoak 

  2.3. Iturri bibliografikoak. 
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Erabilitako iturri estatistiko, kartografiko eta bibliografiko guztien erreferentziak 

eta oharrak kapituluaren barnean egin diren atal bakoitzaren azkenean joango dira, eta 

ez orri berean. Azkenean iturri denak bibliografiaren kapituluan, alfabetikoki ordenatuta 

batera agertuko direlarik. 

 

 Estudioak mendearen 60. hamarkadatik gaur egunerartekoa (2.000. urterarte) 

aztertzen du hurrengo hiru atal nagusitan banatuz: 

 

 LEHENENGO ATALA 

 - Lehenengo partean Urdaibaiko aspektu sozioekonomikoetaz arduratzen gara, 

indikadore garrantzitsuenen azterketaz, azken hamarkadetako datu batzuk kontrastatuaz, 

eskualdearen argazki orokor bat eginez, ez da tesiaren gai muina, baina lagungarria da 

eta nolabaitean beste atalak ulertzeko balio digu. 

 

 BIGARREN ATALA 

 - Bigarren partean Urdaibaiko nekazal mundua da aztergai, atzoko ohiturak eta 

herritarren lanak gaurko ondarearen oinarri, gure aurreko eta gaurko Urdaibaiko nekazal 

munduari errepasu orokor bat emanez, eta zergatik ez, biharko egunean Urdaibaiko 

nekazal munduko nondik norakoen linea batzuk. 

  

 

 HIRUGARREN ATALA 
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 - Baserri munduak, euskal kulturari egin dion aportazio garrantzitsua, 

belaunaldiz belaunaldiko ahozko tradizioaren aberastasuna jasoaz, ahozko patrimonio 

hori gordetzeko asmoz, etnografia, esaera zahar, abesti zahar, ...  
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AURKEZPENA: URDAIBAIRA HERRIZ HERRI HURBILDUZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AURKEZPENA: URDAIBAIRA HERRIZ HERRI HURBILDUZ 
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 1984ko abenduan Eusko Jaurlaritzak eskatuta UNESCO erakundeak, Gernika-

Mundakako errekaren bailara eta itsasadarra, Urdaibai Biosfera Erreserba deklaratu 

zuen. Honek bertoko, balore ekologiko, sozio-ekonomiko, historiko eta kulturalen 

nazioarteko onespena suposatu zuen. 

 

 Lau urte beranduago, Eusko Jaurlaritzak Erreserba babesteko Lege Proiektua 

landuko du, Urdaibain bizi garen guztion lana izango delarik nekazal mundua, ohiturak, 

eremu naturalak ... azken batean kultura mantentzea, eta lan honekin kultura hori 

mantentzeko aportazioa egin nahi da. (1)  

 

 Eremu natural hau Bizkaiko probintziaren Iparmendebaldean dago kokatuta eta 

hogeita bi herrik osatzen dute, hain herri askok parte hartzearen arrazoia, Erreserba arro 

hidrografikoek determinatzen dutelako da eta ez frontera politikoek. Herriak hauexek 

ditugu: Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Gautegiz  

Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelua, Mendata, Morga, Mundaka, Muxika, Foru, 

Murueta, Kortezubi, Nabarniz, Sukarrieta, Etxano eta Munitibar. 

 

 Urdaibai, berton bizi izan den jendeak mende askoren zehar lan gogortsu egin 

ondorengo emaitza dugu, eta gure aurrekoek utzi digutena, orain gure eskuetan dagoen 

guzti guztia egin behar dugu ezagutu bezala, edo hobetuta uzteko gure atzekoei. Azken 

urteotan, pila bat gai landu dira Urdaibairi buruzkoak, lan honetan “Urdaibai, Herri 

bizitza eta hizkuntza, (1960-2000)”, biak bat eginik aztertzen saiatuko gara, betiko eran 

mantentzen saiatzen garen kulturaren zati bat gerokoei uzteko ahalegin batean. 
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 Eskualde honetan oraindik oso tinko eta gogor mantentzen dira nekazal giroa eta 

ohiturak, nekazal nukleo gehientsuenak bere pertsonalitateaz irauten dutelarik, berauok 

dira gure kultura mantentzeko oinarriak, gure hizkuntza zahar hori muina izanik, horri 

esker belaunaldiz belaunaldi hainbat eta hainbat nekazal ohitura eta tradizio zahar 

transmititu dira eta. 

 

 Denbora igaro ahala gauzak etengabe aldatzen ari dira, baserri mundua ere ez da 

orain hogei, hogei ta hamar urte izan zena, eta orain beronen etorkizuna hain garbi ikusi 

ez arren, giro hau nolakoa zen eta nolakoa den ikusiko dugu, beronekin batera nekazal 

giroko herri bat hartuko dugu eredutzat eta nekazal giro horrek eskeintzen duen ahozko 

patrimonioa aztertuko dugu, ahozko kultura horrek asko aportatu duelako; horretarako 

bertoko inguru eta nekazal hustirapen eredu den baserrian murgilduko gara. 

 

 Herri bat eredutzat hartzeak ez du esan nahi lan hau Urdaibaiko beste herrietara 

ere zabaldu ez daitekenik, gertatzen dena da aukeratu beharrean aurkitzen garela bestela 

luzeegia litzateke eta. Dena den, herria aukeratzeko orduan nire neure lekukotasunak eta 

herritarrenganako hurbiltasunak pisu handia izan duela aitortu beharra dut, eta ez 

herriak beste berezitasunik izan duelako. 

 

 Baserriaren antolamendua, laboreak, ohiturak ... guzti hau aztergai, eta euskal 

kulturaren giro hortan sortu eta jasoriko espresioak, esaerak, hitzak ... ikertuko ditugu, 

hau da, baserria eta ahozko kulturaren aberastasuna, eta konturatuko gara nola gure 

aiton amonen denboratik gurera zenbat eta zenbat gelditu den bidean. 
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 Nolabait parekatuta doa, baserri munduan izandako aldaketa prozesua 

hizkuntzan izandakoarekin, kontutan izan behar dugu baserria gure kulturaren eskola 

handi handia izan dugula eta ikasleak gutxitzean gai asko geratu direla erakutsi gabe. (2) 

 

 Dena dela, ahalegin bat egin behar dugu gure aurrekoek duten jakituri hori 

jasotzen gure atzekoei testigantza bat uzteko, baina lehen bai lehen egin beharreko lana 

da, bestela beraiekin eramango duten altxorra da eta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GERNIKA-BERMEO ESKUALDEA (URDAIBAI) 
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Iturria: Deustuko Unibertsitateko Geografi Departamendua 
Norberak egina 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orain Urdaibai osatzen duten herriak azalduko dira, beraien ezaugarri 

garrantzitsuenak azalduaz, kokapena, hedadura, populazioa, … Aspaldi honetan hainbat 

lan egin dira Urdaibaiko herriak ezagutzera eman dituztenak, (3) beraz, erabili den 
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material bibliografiaren argitasunak, aurkezpen gisa egin den atal honen azkenaldera 

agertuko dira.  

 

 AJANGIZ 
 

 7,3 Km² dituen udalerri hau, Gernika-Lumo, Muxika, Mendata eta Arratzu 

herriekin egiten du muga.  

 Betidaniko nekazal herriaren izaera mantentzen jarraitzen du Ajangizek,  

nekazal gune garrantzitsua izan da, batez ere ortuarien arloan. 

 

 Nekazal herrien izaera gogor eta sendo mantentzen dela esan genezake udalerri 

honetan nahiz eta aspaldi honetan Gernika-Lumoren hurbiltasuna dela eta pixkanaka 

pixkanaka izaera hiritar bat hartzen joan. 

 

 ARRATZU  
 

 Betiko nekazal herri honek, azkenengo datuen arabera, 399 biztanle ditu. Azken 

mende honek ez du aldatu Arratzuko nekazal paisaia ezta bertoko idiosinkrazia, berau 

puri purian mantentzen bait da. 

 

 Nekazaritzan, Ortuarien arloak (batez ere negutegiak) eta Kiwi plantazioak oso 

azpisektore sendo bat eratu dute berton.  

 BERMEO 
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 Beronen zabalera 34,1 Km²takoa izanik Bizkaiko kostaren ertzean dago 

kokatuta. Bermeo betidanik bizi izan da portuaren inguruan, Bizkaiko portu eta herri 

arrantzale garratzitsuenetariko bat berau dugularik. 

 

 Herri honek izan duen eboluzio demografikoa oso positiboa izan da, beti gorantz 

egin du etengabe, hazkunde demografiko honek elementu aipagarri bat izan du 

emigrazioan, eboluzio honek halako geldiune bat jasan zuen 60. hamarkadan, arrantzan 

izan zen krisialdiak, eboluzio demografiko honetan izan bait zuen eragin zuzena. Era 

berean poblazio gazteak arrantzaren sektoretik beste sektore batzuetarantz jo zuen, hain 

zuzen ere industriarantz. 

 

 Bermeok arrantza mailan duen garrantzia handiagotu egiten dela esan genezake, 

zeren eta bertoko sektore edo errama industriala itsasoko produktuen eraldakuntzan 

oinarritzen bait da, (kontserben sektorea), sektore industrialean aipatzekoak dira: 

itsasuntzien mantenimendu tailerrak, itsasuntzien motore tailerrak etab ... Zerbitzuen 

arloa itsas aktibitateen gestio eta organizazioan oinarritzen dela esan genezake. 

 

 BUSTURIA 
 

 Herri honen zabalera 19,6 Km²takoa da eta oso terreno aldapatsuetan kokatzen 

da, Gernikako itsasadarretik Sollube mendirantz dihoan itsas ertzeko lerroan pixkanaka 

pixkanaka gorantz eginez. 

 Busturiako populazioak eboluzio positibo bat izan duela esan daiteke, baina 

bariazio aipagarririk gabe, eskualdeko beste nekazal herri batzuek bezalaxe etengabeko 

emigrazioa jasan izan du urteetan zehar, 60. hamarkadan eraldaketa metalikoen 
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industriak herrian ezartzeak eragin positiboa izan zuen, orduantxe ikusi bait zen 

Busturiako populazioaren gorakada. 

 

 Nekazal paisaia da nagusi, nekazal lanetarako erabiltzen dira erreka hegaleko 

oso lur emankor, zabal eta leunak. 

 

 Aipatzekoa da Busturian hirugarren sektoreak duen garrantzia, baliteke 

Gernikatik hain hurbil egoteak edo horrek eraginda aspaldian bigarren etxebizitza ugari 

ezarri dela. 

 

 EA 
  

 Bere hedadura 14,2 Km²takoa da, itsas lerro oso altu, eta terreno aldapatsuetatik 

hedatzen da, itsasotik arin igotzen da, nahiz eta tramo batean oso baxua izan, berton 

aurkitzen da Eako hondartza. 

 

 Urdaibaiko beste herri askotan bezalaxe ikaragarrizko exodo bat eman da herri 

industrializatuetarantz, esate baterako Gernika, edo Bilbo alderantz. 

 

 Herri honetan garrantzitsuak dira behi aziendak, bai esne behiak edo baita 

loditzekoak, nekazaritza arloan atzerakada handia jasan dute betiko laboreak, esate 

baterako arto, edo  patatak, baina ez ordea barazkiek. 

 

 ELANTXOBE 
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 Urdaibaiko hedadura txikiena duen herria dugu hau, 1,9 Km² eta 538 

biztanlekin, oso terreno aldapatsu eta zatarretan kokatzen da, labar ugari, eta baita sartu-

irten asko ematen da bere itsas ertzean. 

 

 Herri ekonomiaren ardatza betidanik izan da portua, eta berau Ogoñoko 

lurmuturrak ematen dion babeslekuan dago kokatuta. Portu honen inguruan, joan da 

poblazioa ezarriz, baina Elantxobek baditu arazoak bere lekukotasuna dela eta, berorrek 

bait dakar nukleoa zabaltzeko arazoa, ondorioz jendea ez da geratu, eta nahiz eta 1981 

alderantz populazioaren gorakada bat somatu, 1986an beherakada begi bistakoa da. 

 

 Beste herri batzuen antzera, gazte jendeak Bizkaiko beste herri batzuetarantz jo 

du, hain zuzen ere Gernika edo Bilbo alderantz. Lehen aipatu bezala, Elantxobeko 

herriaren ekonomiak portuan eta beronekin erlazionaturik dauden sektoreetan du 

oinarria. 

 

 

 

 

 EREÑO     
 

 Herri honek etengabeko populazio galtzea jasan izan du ia mendearen hasiera 

hasieratik, 1.900. urtean 577 lagun bazituen, 1960an 467, 1975an 304 eta 1996an 278 

soilik. 
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 Nekazaritza-abeltzantza lanak nahiko gogor mantentzen dira, baina industrian 

edo beste lanen batekin  konpaginatuaz, hau da, esplotazio misto ugari dago. 

 

 ERRIGOITI 
 

 16,4 Km²ko zabalera duen herri hau, Butroi eta Oka bailaren artean kokatzen da, 

oso terrenu aldapatsuetan, eta Gernika-Lumo, Muxika, Morga, Arrieta eta Busturia 

herriekin mugatzen du. 

 

 Urdaibain, mendi aldeko beste herri txiki askotan gertatu den ohi bezala hemen 

ere populazioak etengabeko jaitsiera izan du azkenengo hamarkadetan, 1900ean 1264 

biztanle izan bazituen, 1986an 478 eta 1996an 452 besterik ez ziren. 

  

Errigoiti, nekazal herria dugu, berton garrantzi handia du abeltzantzak, batez ere 

esne eta okelaren produkzioari dagokionean. Bestelako nekazaritza, ortuarietara 

dedikatutakoa dela esan genezake, eta berau etxerako kontsumorakoa izanik gehien 

batean. 

 

 

  FORUA 
 

 Oka ibaiak uhobiaren ezkerraldean dituen terreno lauetatik hedatzen da 8,0 Km² 

dituen herri hau. 1967. urtean Gernikara anexionatu arren 1987. urtean desanexionatu 

zena. Aipatzekoa da herri honetako nekazal arloaren inportantzia, batez ere ortuarien 

arloan. 
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 GAUTEGIZ-ARTEAGA 
 

 Gernika edo Oka Ibaiaren eskumaldean dagoen herri honek 13,6 Km²ko zabalera 

du eta nahiz eta erreka ondoan terreno oso lauak eta arenotsuak izan, barrukalderantz 

goazela erliebea guztiz astintzen da. 

 

 Betidaniko nekazal herria dugu Gautegiz-Arteaga, baina azkenengo urteetan 

herrian eman da aldaketarik, batez ere itsasertzean bigarren etxebizitza ugari egiten ari 

direlako, eta aisialdirako tokiak. 

 

 Hirugarren sektorea pixkanaka pixkanaka garrantzia hartuz doa, batez ere 

zerbitzu eta errestaurazio mailan, udako turismoaz zer ikusia dutenak nagusituaz hain 

zuzen ere. 

 

 Abeltzantzaren arloa ere oso garrantzitsua dela esan genezake, azken urte 

hauetan mantenduz joan izan dira herrian dauden behi buruak. 

 GERNIKA-LUMO 
 

 Herri honen zabalera 8,6 Km²takoa da, eta Bermeorekin batera eskualdeko 

buruak dira. Erliebeari dagokionean hainbat zona bereiz ditzakela esan dezakegu: alde 

batetik Oka ibaiaren bailara eta Mundaka edo Gernika errekaren hasiera, eta beste 

aldetik alderdi menditsuagoa. 
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 Urdaibaiko beste nekazal herriek populazioa galtzen joan diren heinean, Gernika 

apurka apurka irabaziz joan da, nahiz eta aipatu beharra dagoen 1937ko 

bonbardaketaren ondorioz poblazio asko galdu zela. Berreraikuntzarekin dator berriz 

populazio irabazte hori, eta etapa progresibo honen kulminazioa 1960 eta 1970. 

hamarkadan ematen da. 

 

 Lehen aipatu dugun bezala Bermeorekin batera eskualdearen buru da, berauotan 

garatu den iharduera ekonomikoarengatik batez ere. Era honetan industri mailan hartuz 

joan den garrantzia ia ia mende honen hasieratik datorkio, orduantxetik eratuz joan bait 

da gaur egun ezagutzen dugun gune industriala, aipatzekoa dugu hau kontutan izanik, 

nekazal eta arrantzale eskualdea dugula berau. Industriaren arloan enpresak ez dira 

handiak, bataz beste 50 enplegatu baino gutxiago dutenak asko dira, baina ez dira falta 

ordea ehun baino gehiago dituztenak ere. 

 

 Industriaren errama desberdinak kubierto, eraldatu metaliko, industria 

laguntzaile, siderometalurgi eta egurraren ondoan mugitzen dira. Zerbitzu mailan 

merkatal gune garrantzitsu baten bihurtzen ari da, ezin ahaztu aspalditik hain famatuak 

diren Gernikako nekazal feriak. 

 IBARRANGELUA 
  

 15,6 Km² izanik kostaldean kokatzen den herria dugu berau. Kostaren tramuak 

baditu halako toki baxu eta leun txiki batzuk baina bestela nahiko menditsu eta 

arrokatsua da, batez ere barrukalderantz hurbilduz gero oso menditsua dela aipagarria 

da, eta honen ondorioz oso terreno gutxi aprobetxa daitekeela nekazaritzarako. 
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 Populazioaren aldetik aipatu beharra dago aspalditik ikaragarrizko emigrazioa 

eman dela herri honetan, batez ere gazteriaren aldetik, 1960an 1.011 biztanle izan 

baziren 1996an 525 besterik ez. 

 

 Nekazal herri honetan, bertoko herritarren dedikazio nagusia abeltzantza da, 

behien esplotazioak dira hainbat, baina topografi traketsa dela eta oso leku leun gutxi 

dago, eta gainerako guztia pinuz josita dago. 

 

 Azkenengo urteotan Laida eta Lagako hondartzak direla eta bigarren etxe bizitza 

ugari egiten ari dira Ibarrangelun, baina dena den nekazal herria izaten jarraitzen du. 

 

 KORTEZUBI  
 

 12,0 Km²tako herri hau Oka ibaiaren eskumaldean kokatzen da, 1967. urtean 

nahiz eta Gernika-Lumora anexionatuta geratu, 1987.ean desanexionatzen da. 

 

 Nekazal herria dugu, azken urteotan garrantzia hartuz joan den sektorea,  batez 

ere bertoko lurraren emankortasunagatik, abeltzantza ere espezializatuz joan da batez 

ere bobinoen arloan. 

 

 MENDATA 
 

 Urdaibairen barrukaldeko herria dugu, 22,4 Km² ditu eta oso terrenu aldapatsu 

eta traketsetatik hedatzen da, erdialdea Golako errekaren bailara eta Berrokondo 

errekaren artean kokatzen delarik. 
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 Aspalditik, baliteke nekazal esplotazio txiki, terreno aldapatsu, edo komunikazio 

arloko zailtasunengatik, Mendatako herriak ikaragarrizko emigrazioa jasan izan du, 

mende honen hasieran 1.085 lagun baziren, 1996. urtean 332 besterik ez ziren, sakonena 

1950 eta 1975 urteen bitartekoa izan zen. 

 

 Eboluzio demografikoak etengabeko jaitsiera izan du, nahiz eta gaur egun 

pixkanaka pixkanaka jaitsiera hori gelditzen ahalegintzen ari diren, nekazal 

garapenerako programen bidez. 

 

 Nekazal herria dugu, nahiz eta jende askok herritik kanpo lan egin albo 

herrietako industrian edo zerbitzuen sektorean. 

 

 

 

 MORGA 
                     

 15,2 Km² dituen herri hau Bizkaiko Sinklinorioaren terreno aldapatsuetan 

kokatzen da. 

 

 Bertoko ekonomia betidanik lehen sektorean oinarrituta egon da, hau da, 

nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio forestalean, gaur egun baserri asko eta asko 

galduta daudela esan dezakegu nahiz eta oraindik nekazaritza-abeltzantzak nolabaiteko 

garrantzia bai izan. Emigrazioa konstante bat izan da herri honetan, Urdaibaiko beste 

nekazal herri txikietan gertatu ohi den bezalaxe. 
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 MUNDAKA 
  

 Errekaren ezkerraldean kokatzen den herri honek 4,2 Km²tako zabalera du. 

 

 Herriaren eboluzio demografikoa negatiboa izan da historian zehar, beti 

beherantz, batez ere gazte jendeak Gernika edo bestelako toki industrialetarantz izan 

duen joera dela eta, baina hirurogeigarren hamarkadan hasita Mundakaren egoera aldatu 

egiten da, aisialdirako gune bihurtzen hasterakoan hemendik aurrera pila bat bigarren 

etxebizitza egingo direlako berton. 

 

 Arrantzarekin zer ikusia duten aktibitateetan beherakada gero eta nabariagoa da, 

beronekin lotura duten tailer txiki batzuk geratzen dira bakarrik. Nekazaritzako 

dedikazioa oraindik nabaria da. Baina Gernikatik hain hurbil izatean eta hirugarren 

sektore edo zerbitzu sektorea hartzen ari den indarraz Mundakako herriari aurpegia eta 

izaera aldatu zaizkio. 

 

 MURUETA 
 

 6,1 Km²tako herri hau Oka Ibaiaren ezkerraldean kokatzen da, eta Forurekin 

batera 1987. urtean desanexionatu zen Gernikatik. 

  

Oka ibaiaren ezkerraldean kokaturik, Foruak bezala Muruetak historian zehar 

baliabide iturririk handienak ortuari eta abeltzantzan izan ditu, ohitura handikoak bait 
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dira herri honetan dedikazio bi horiek. Untzigintzaz aparte Muruetak ez du bestelako 

industriarik. 

 

 MUXIKA 
 

 1966an Ibarruri eta Gorozika anexionatu geroztik 50,0 Km²tako hedadura du eta 

Oiz eta Bizkargi mendien artean kokaturik Urdaibaiko herririk zabalena da. Azken 

zentsuaren arabera 1.415 biztanle ditu. 

 

 Betiko herri nekazaria dugu Muxika, nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio 

forestalaren inguruan oinarritzen dira baserriak. Aspaldian abeltzantzak izugarrizko 

garrantzia hartu du herri honetan, batez ere behi aziendak ugariak dira, kontutan izan 

behar dugu Urdaibain dagoen bailararik zabalena herri honetan hedatzen dela, landak 

ugariak dira San Roman, Astelarra edo Ariatzako auzoetan, abeltzantzarako behar 

beharrezkoak. Nekazaritzak ere badu garrantzia ortuko laboreen alorrean eta aspaldian 

frutikultura ere badoa bere burua agertuaz. 

 

 Esplotazio forestalari dagokionean, lehenago pinua mendien goikaldean ikusten 

bazen, gaur egun asko jaitsi da bailararantz beste herri askotan gertatu den bezalaxe, 

gainera aipatzekoa da berton Muxikan egurraren inguruan eratu den industria 

(zerrategiak eta Inama Forestal paperfabrika). 

 

 Bestelako industriarik ere bada Muxikan, eraikuntza eta metalaren arlokoak. 

Zerbitzuen sektorea ere badoa bere garrantzia hartzen, ibilgailuen salmenta eta 
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erreparazio tailerrak hain zuzen ere, Renault, Seat eta Alfa Romeo etxeek hemen dituzte 

beraienak. 

 

NABARNIZ 
 

 Ia Urdaibain aurki ditzakegun terreno aldapatsuenetan kokatzen den herri honek 

12,2 Km²tako hedadura du. Bizkaia mailan eman den populazio isolatuen kasuetariko 

bat dugu herri honena, isolamendu hau Gabikatik, Elejalde, Ereñorekin lotzen duen 

bidea zabaltzean apurtu zen artean. 

  

 Terrenu altuetan dauden pastu eta herri osoan zabaltzen diren labore lurrak 

landuaz bizi izan da nekazal herri honetako poblazioa. 

 

 

 SUKARRIETA 
 

 2,3Km² ditu udalerri honek eta Castillochu eta Achene mendietatik kostarantza 

jaisten den terreno istuaren zatitxo bat okupatzen du. 

 Ohizko nekazal herri bat dugu Sukarrieta, baina populazioa aztertzen badugu, 

konturatzen gara, berau jaisten joan dela, batez ere nekazal esplotazioak bertan behera 

utzi eta jendeak beste herri batzuetara alde egin duelako, esate baterako 1962-1972 

bitartean, 102 nekazal esplotazio izatetik gaur egun 32 bakarrik izatera pasatu da 

Sukarrieta. 
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 Guzti honen ondorioa zein da? azkenengo urteotan Sukarrieta aisialdirako toki 

batean bihurtu dela, hau da, udan poblazioa izugarri igotzen da eta honetan ikusten da 

bertoko jendea hirugarren sektore edo zerbitzuetan espezializatzen ari dela. 
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1.1. INGURUNE FISIKOA 
 

• KOKAPENA, MUGA GEOGRAFIKOAK ETA HEDADURA 
• ERLIEBEA 
• HIDROGRAFIA 
• LANDAREDIA  
• KLIMA 
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1.1. Ingurune Fisikoa 

 Urdaibai gaur egun ezagutzen dugun eremu natural hau ehundaka urtetan natura 

eta gizakiak etengabe egindako lanaren produktoa edo ondorioa dugu. Oraingo honetan 

bertoko ingurune fisikoak eskeintzen duenaren berri emango da, erreka, mendi, padura 

... nonbait koloretsua eta benetan bizia. 

 

1.1.1. Kokapena, muga geografikoak eta hedadura 

 Aztertuko den eremu natural hau Bizkaiko probintziaren Iparmendebaldean dago 

kokatuta, alde batetik delimitazio komarkal dat du, eskualdearena, eta bestetik naturala, 

erreserbarena, hau da, Urdaibairena.  

Urdaibaiko Erreserba arro hidrografikoek determinatzen dute eta ez frontera 

politikoek, (1) delimitazio honetan hogeita bi herrik parte hartzen dute, Gernika-Bermeo 

eskualdeko hemeretzik, Ea herriak izan ezik, eta beste eskualde batzuetakoak diren 

Arrieta, Zornotza eta Munitibarrek, beraien lurraldearen aportazio desberdinekin. 
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Hemendik aurrerantzean Urdaibairi buruz hitz egiten dugunean, Gernika-

Bermeo eskualdeaz identifikatuko dugu, eta lanaren zehar aztertuko diren herriak hogei 

izango dira, delimitazio komarkala osatzen dutenak hain zuzen ere.  

 

 

 

 

 

 

 
GERNIKA BERMEOKO ESKUALDE ETA URDAIBAREN DELIMITAZIOA 
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Iturria: Norberak egina 

 

 

 

Hogeita bi herrietatik, euretariko hamabi oso osorik sartzen dira Urdaibain: 

Mundaka, Sukarrieta, Busturia, Murueta, Forua, Gernika-Lumo, Ajangiz, Mendata, 

Arratzu, Kortezubi, Gauteguiz Arteaga eta Elantxobe. 

 Beste hamarretatik bik, Muxika eta Ibarrangeluk bere lurren zati handi handi bat 

dute erreserban; hiruk, Bermeo, Nabarniz, eta Ereñok erdia baino gehiago eta beste 

BIZKAIKO KOLKOA

ZORNOTZA 
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bostak, hau da, Arrieta, Errigoiti, Morga, Etxano eta Munitibarrek heren bat dute 

erreserban.  

  

Eskualdeak, 284,2 Km² ditu zabaleran (2) eta gutxi gora behera Euskal Lurralde 

Autonomoko % 4,0 suposatzen du, eta Bizkaiko Probintziaren ia %13,0a. 

 

Urdaibai, Busturialde, edo Gernika-Bermeo deritzon eskualdea, Bizkaiko 

probintziaren iparmendebaldean ezartzen den eremu naturala dugu. Autzaganetik 

itsasoraino hedatzen den Oka edo Gernika ibaia izanik eskualdearen ardatz nagusia. 

 

 Bere muga geografikoak dira, Iparraldean Bizkaiko Kolkoa, Mendebaldean 

Sollube mendiak eta hegoekialde norabideaz Oiz mendirantz jaisten diren beste mendi 

batzuk, Ekialdean berriz nahiko marra irregularra sortzen da, Oiz mendia eta 

Bustiarragan mendien artean sortzen diren altura desberdinekin. Triangelu itxura 

hartzen du eskualdeak, itsaso aldean oina, Gaztelugatxetik Ogellako hondartzaraino 

doana eta bertizean Oiz mendien prolongazio bat izanik. 

 

 Beste eskualdeekiko mugak hauexek dituelarik: Ekialdetik Lea Artibai 

eskualdea, Mendebaldetik Plentzia-Mungia eskualdea, Hegoaldetik Bilbo Handia eta 

Durangaldea eta Iparraldetik Kantauri Itsasoa. 

 

 1996ko datuen arabera 44.402 biztanle bizi dira Urdaibain, Gernika eta 

Bermeon, biztanleon ia % 74a (%73,4) bizi delarik, iharduera ekonomikoetan zein 

zerbitzu mailan edo arrantza lanetan aipatzekoa da herri biok betetzen duten papera, 
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nahiz eta ezaugarri desberdinak izan, beraien kokaera geografiko edo histori bidea dela 

eta. 

 

 Herri biotatik aparte besteak ez dira 2.000 biztanlera heltzen, Busturiak 1.640, 

eta Nabarniz 244, edo Murueta 202 biztanlekin dira populazio aldetik  txikienak. 

 

Hurrengo mapan ikus daitekeenez lau sarrera/irtenbide posible daude 

eskuladetik irten edo bertara sartzeko, eta hauexek ditugu: 

-> Zornotzatik Gernikerantza abiatzen den BI-635, beronek eskualdea hegoaldetik 

iparrerantza zeharkatzen du, Bermeoraino. A-8 atopistarekin konexio zuzena du eta 

eskualdeko oinarrizko ejean bihurtu da, eta mapan ikus daitekeenez bertotik 

ramifikatzen dira barrukaldeko hainbat errepide. Errepide honek Bermeo aldetik badu 

jarraipenik Bakio aldera, BI-631 errepidetik, honek Mungialde eta Bilboaldearekin 

konektatzen du.  

 

-> Lekeitiotik, eskualdearen ipar-ekialdetik, Ibarrangelu, Kortezubi, Gautegiz-

Arteagatik Gernikerantza sartzen den BI-638 beste aukera bat da.  

 

 

 
ESKUALDE ETA KOMUNIKAZIO BIDEAK 
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Iturria: Deustuko Unibertsitateko Geografi Departamendua 

Norberak egina 

 

 

-> Muxikan, Eleizaldeko gurutzetik Morgarako bidean gaude BI-2121 errepidetik, 

hemendik Gerekiz ganera heltzean Mungialdera joan gaitezke, edo Morgatik, 

Larrabetzutik pasatuaz Txoriherriko korredorearekin bat egin dezakegu. 
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-> Gernikako Errenteria auzotik Ajangizerantza doa BI-2224 bidea, Mendatako 

lurretatik pasatuaz Lea-Artibai eskualderantz eta Durangalderantz garamatza. 

 

 Eskualdearen kokapen geografikoa ez da hain desegokia, ikusi den moduan A-8 

autopistarekin esate baterako konexio oso ona dauka Euskal Herriko hiru hiribuetara 

heltzeko, bai Gasteiz, Donosti zein Bilbo, baina Autzaganeko portua puntu beltza izaten 

jarraitzen du. 

Gaur egun bai Bermeotik datozen kamioiak zein bertara joan behar dutenak Gernikatik 

bertatik barrutik pasatu behar dira eta horrek arazo handiak sortzen ditu, batez ere 

udako denboran hondartzarako bidea daraman trafikoarekin topo egitean, jadanik ari 

dira saihesbidea egiteko proiektoetan, eta trafiko guztia ahal den neurrian hirian sartu 

gabe botatzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
URDAIBAIKO HERRIAK ETA HEDADURA Km² 

 
 

 

19 ,6

34 ,1

9 ,9

7 ,3

BUSTURIA

BERMEO

ARRATZU

AJANGIZ



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 
42

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Euskal Urtekari Estatistikoa 97-98 
Norberak egina 

 

 

 

Eskualdean hiru alde bereiz ditzakegu, 

 -> KOSTA ALDEA 

 -> IBAR ETA PADURA ALDEA 

 -> MENDI ALDEA  

zona hauek paisai mota desberdinekin egokitzen direlarik. 
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 Paisaiarekiko egiten den delimitazio hau, herrien ezaugarri demografiko, sozio-

ekonomiko, eta lurraldekoak kontutan izanik egiten denarekin bat dator, delimitazio 

honetan ere hiru zona bereizten dira, mapan adierazten den bezala: 

 

-> KOSTALDEKO HERRIAK: Iharduera ekonomikoean itsasoarekin zer ikusia duten 

herriak dira, itsasoarekin kontaktu sakona dutenak alegia, Bermeo, Mundaka, 

Sukarrieta, Ibarrangelu, Elantxobe eta Ea hain zuzen ere. 

Elantxobe, Mundaka eta Bermeo itsas herri sendoak ditugu. Arrantzaren 

sektorean oso dinamismo handia sortu da batez ere Bermeon, hainbat industria 

kontserberekin. Lehenengo biak portu txikiak dituzte eta baxurako arrantzara 

dedikatzen dira, hirugarrenak berriz baxura eta alturako arrantza, biak praktikatzen ditu, 

alturan batez ere atunari izoztaileetan destakatzen delarik, Euskal Herri mailako hauen 

flota ia bere osotasunean hemen kontzentratzen delarik. 

Ea, Sukarrieta eta Ibarrangeluren kasua bestelakoa da, baina hala eta guztiz ere ezin 

ukatu itsasoarekiko duten lotura hori, kontuan izan behar dugu itsasoarekin zer ikusia 

duten aisialdirako eta zerbitzuen sektorean espezializazio maila bikaina lortzen ari 

direla azken urte hauetan, bigarren etxe bizitzak, hotelak, jatetxeak, … 

 

 
URDAIBAIKO HIRU ZONALDEAK 
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Iturria: Deustuko Unibertsitateko Geografi Departamendua 
Norberak egina 

 

-> IRAGAPENEKOA EDO ERDI ALDEKOA: Estruktura eta ekintza ekonomiko 

hiritarragoak dituzten herriak osatzen dute alde hau, esate baterako, Gautegiz Arteaga, 

Busturia, Gernika-Lumo, Murueta eta Forua. 
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 Gernika-Lumo eskualdearen bihotza dela esan daiteke, nolabait bere kokapenak 

lagundu dio horretan, berton garatu da denbora igaro ahala zerbitzuen sektore oso 

dinamikoa, zerbitzu finanzieroak, bankarioak, merkataritza, … horren eraginez eta 

ondorioz zabaldu da herria aspaldi honetan.  

Trenez oso ondo komunikatuta eta Gernikatik oso hurbil egotean, bai Busturia, Murueta 

eta Foru azken harmarkadan asko hasi diren herriak dira, eta eragin zuzena izan du 

honek populazioaren igoeran. Gautegiz-Arteagaren kasua ere antzerakoa izan da, baina 

gradu txikiago batean, hemen bigarren etxebizitzen maila altuagoa da orain urte batzuk 

baino, batez ere udako denboraldiaz loturik zerbitzuen alorrean gorakada izugarria izan 

duelako.  

 

-> BARRUKALDE EDO MENDIKOA: Nagusiki nekazal ekintzetara dedikatzen diren 

herriak dira mendialdeko zonalde hau osatzen dutenak, Ajangiz, Arratzu, Mendata, 

Morga, Muxika, Errigoiti, Kortezubi, Nabarniz edo Ereño. 

 

 Herri hauetan oraindik nahiko sendo mantentzen dira nekazal aktibitateak -

nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio forestala -, nekazal nukleo hauek dira 

hirurogeigarren hamarkadan hasita jaso izan duten poblazioaren ihes nabarmena, 

horregatik gehientsuenak gaur egun poblazioaren aldetik oso estruktura zaharkituak 

soportatzen ari dira. 

1.1.2. Erliebea (3)  

Eskualdeko erliebearen ezaugarri garrantzitsuenetariko bat da oso 

gorabeheratsua dela, hau da aldapa oso gogor eta istuak ugariak dira eta Oka ibaiak 

Muxikatik aurrera irekitzen duena izan ezik bailara sakonak dira nagusi Urdaibain. 
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Urdaibai, Oka ibaiako arro hidrografikoak definitua, Bizkaia iparraldeko 

itsasertzeko mendisketan kokatzen da, Bizkaiko sinklinorioaren altuera eta kostaren 

artean. Geomorfologikoki hiru multzo handi bereiz ditzakegu: 

  I.-  Bizkaiko sinklinorioa 

 II.- Erdiko ildoa  (Gernikako depresioarekin) 

III.- Itsasertzeko mendikatea. 

3.1. Mendebaldeko mendiak 

3.2. Mundakako erreka 

3.3. Ekialdeko sektorea 

Altitudeen mapa bat erantsi da argigarri modura, eta berton ikusten dira berton 

azaltzen diren unitate geomorfologikoak. 

 

 I.- Bizkaiko Sinklinorioa (4)  

Eskualdeko ertz menditsu meridionala osatzen du eta altuera desberdina duten 

mendikatez osatuta dago, Axpetik (Erandio) hasita, Umbe (301 m.), Berriaga (380 m.) 

eta Gastelumenditik (322 m.) jarraitzen du Butroi bailara Behe Ibaizabal bailaratik 

bananduaz. Bizkargitik (563 m.) Oiz mendiraino (1.026 m.) pixkanaka pixkanaka 

altuera gorantza doa eta erdialdean Bizkaiko sinklinorioak Gernikako eskualdea eta 

Durangaldea banatzen du. Oiz mendia, sinklinal eskegitakoaren  eredu bat da, erosio 

diferetzialaren eraginez modelatua izan da, Kretaziko eta Eozeno garaiko materialen 

gainean, Bizkaian Terziario aroko errepresentante bakarra. 
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Terziario garaian Bizkaian Oizeko sinklinorioa sortu zen, berau osatzen duten 

hareharriak halako gailur malgu batzuk sortu dituzte, eta berauon artean Oiz mendia 

nagusitzen da, 1.026 metroko altuerarekin. Luzeran 50 bat kilometro ditu, Punta Galean 

hasi eta Ermu inguruan dagooen Urko mendi ondoraino, zabaleran 2tik 6ra bitartera du. 

Altuera hauek deserosotasun ugari sortu dituzte Bizkaiaren Iparraldea eta Hegoaldea 

komunikatzerako orduan, kostaldean izan ezean, baina ondorioz horregatik ugariak dira 

igoera eta jaitsiera gogorreko portuak. (5)  

 

Sinklinorio honetan Oiz mendia da nukleo tektoniko garrantzitsuena, bai bere 

luzera, altuera eta uren mugalerro horretan duen jokatzen duen paperarengatik, bere 

erliebe eta zorupearen irazkortasunari esker. Hurrengo grafikoan ikus daiteke Oiz 

mendia, Bizkaiako sinklinorioaren barnean, osatzen duten material motak, etab… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIZKAIKO SINKLINORIOA ETA OIZ MENDIA 
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Iturria: Ramón de la Mar: Sollube, Oiz, Ganekogorta y Kolitza 

Septiembre, 1977. C.A.V. 
Norberak egokitua 

 

 

 

 

 

Mendigune honen erdi aldea, bera Oiz mendia osatzen duen sinklinalak sortuta 

dago, eta tolestura nahiko disimetrikokak eta nahiko zabalak okupatzen dute 

mendigunearen parterik handiena, hegoaldean tolestura suabegoak sortzen ditu, Garay 
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aldean sinklinalarekin amaitzeko, Kretaziko aroko materialekin kontaktuan jarriaz.

  

II.- Erdiko Ildoa 

 200 m. gutxi beherako altuerarekin Bizkaiko Sinklinorioaren iparraldean 

kokatzen da. Goi Kretazikoko flysh margoareniskosoak nagusitzen dira, beronek 

erosioarekiko duen erresistentzia eskasa dela eta itxura aldaketak ugariak izan dira eta 

Oka ibaiari perpendikularki, Mungialadetik mendiska batzuen bitartez bananduta, 

Gernikako depresioan amaitzen diren bailara edo haran  estuak garatu dira. 

 

 III.- Itsasertzeko Mendikateak 

 Egitura aldetik esan dezakegu aurreko multzoak baino konplexuagoa dela, hiru 

azpimultzotan banatzen da hain zuzen ere: Mendebaldeko mendiak, Mundakako erreka 

eta Ekialdeko sektorea. 

 

3.1.- Mendebaldeko Mendiak 

 Mendebaldeko sektoreak Sollubeko (669 m.) mendia duela nagusi, Gernika eta 

Butroi bailarak banatzen ditu eta Mazagastik (404 m.), Errigoitiko ipar ekialdean,  

Matxitxako bururaino doa, Truende (419 m.) eta Burgoatik (447 m.) zehar. 

 

Banda gogorretako flysh-a bezalako materiale jasankorren gain erosio 

diferentzialak izan duen eragina dela eta enkajonatuta aurkitzen den eremu menditsu bat 

da, beste materiale gogor edo kontsistenteagoak, Supraurgonienseko hareharriak, 

mendien tontorrak sortzen dituzte. 
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 Solluben mendebaldean, Bakio gainean, Jata mendiak (392 m.) itxura berdina 

errepikatzen du. Eremu honek itsasoan hondoratzen den Bizkaiko sinklinorioaren ipar 

ertza sortzen du, labar altuko itsasertza sortuaz, Aketxe edo gastelugatxe bezalako 

irlatxo batzuk ere ikus daitezkeelarik. 

 

Diapirismoaren fenomenoaren presentziak Sollube mendiko egitura monoklinala 

aldatzen du bere ipar sektorean, Bakion itsasoari perpendikular doan bailara estu bat 

sortuaz, gainera ekialdean, gaur egun Mundakako erreka dagoen toki berean zegoen 

antiklinal baten desmantelazioaren arduraduna izan da. 

 

3.2.- Mundakako erreka 

Mundaka edo Gernikako erreka txarnelatik apurtutako antiklinal baten tolesturan 

ezarrita dago, hau da, mendebaldetik Nabarnizeko antiklinalaren prolongazioan. 

Diapirismoaren fenomenoaren bitartez Goi Triasiko aroko beheko aldean zeuden oso 

konsistentzia gutxiko buztin eta margak azaleratu zirelarik, horrela azken tramoak 

erreka oso ondo enkajonatu ahal izan zen. Hurrengo grafikoan laburbilduta ikus daiteke 

errekak izan duen formazio prozesua. (6)  

 

 

 

 

 

MUNDAKAKO ERREKA ETA ITSASADARRAREN FORMAZIOA 
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Iturria: Gómez, Tejedor, J.: Historia geológica de Vizcaya 

Enero, 1976. C.A.V. 
Norberak egokitua 

 

Errekaren betetze prozesua mendeetako lanaren emaitza da, pixkanakako lana 

hain zuzen ere. Sedimentazio fenomenoak faktore eragile asko ditu, batzuk naturalak, 

beste batzuk historikoak. 
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Faktore naturalen artean influentzi klimatikoak, mareak edo haizea aurki 

genitzake. Deforestazioa ere kontutan hartzeko elementua da, batez ere untzigintza, 

burdinol eta erroturazioekin lotura zuzena duelako, basoetako landaredia 

deuseztatzerakoan higadura lana askoz ere gogorragoa izan delako, beraz urak bizikiago 

erortzen dira, ondoan aurkitzen duena aurretik eramanaz. Paduren kolonizazioa 

Gernikako erreka eta itsasadarraren betetze kasuan faktore inportante bat izan da. 

 

Era honetako erreketan jatorri sedimentarioa duten hainbat elementu sortzen 

dira, hiru aipagarrienak hauexek izanik: hondartzak, zingiradiak eta padurak. 

 

- Hondartzak: Itsas beheran agerian gelditzen diren guneak dira, esate baterako 

Laidatxu, Laida, San Antonio edo Mundaka dira. Batez ere udako denboran turismo 

aldetik mugimendu handia sortzen da berauon inguruan. 

- Zingiradiak: Luperi edo basa depositoak dira, eta normalean berauon kolorea 

beltzarana izaten da. Kanala aldean ikus daitezke zingiradi zabalenak. 

- Padura: Eremu baxu eta zingiratsuenak dira hauek, itsasgoran itsasoko urak 

tapatzen dituztenak, mareen arteko jokoaren desekilibrio baten bitartez eratzen dira, 

hutsitzen duena gero eta ahulagoa izanik. 

Landarediak garrantzi handia hartzen du padura itsasotik urruntzen den heinean, 

gazitasun gutxiago eta lurra gero eta iraunkorragoa egitean. 

3.3.- Ekialdeko sektorea 

Hego-ekialdetik ipar-mendebaldera doan tolestura, antiklinal batez eratuta dago, 

Illuntzarmenditik (718 m.) hasita, Bustarrigan (558 m.) eta Ereñozarko San Migueletik 

(447 m.) jarraitzen du Antzoraseraino. Sektore honek tontor hareharridun mendikate 
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baten itxura hartzen du, nahiz eta Izarotik luzatzen den erosio handiko lur azalera bat 

izan. Trokak eta dolinak Bollartik Iruskietaraino doaz Atxerreko San Pedron (312 m.) 

amaituz, Arketas-Laidaren gainean, Bizkaiko ildo karstiko garrantzitsuenetariko bat 

sortuz, Gorbeiako Itxinakoaren atzetik. Laba edo Laga eta Oleta ibaiek Nabarrizeko 

antiklinala zeharkatzen dute.  

 

 Iparraldean ikusten da mendiak ia itsasoraino heltzen direla, horrexegatik 

sortzen dira oso itsasertz eta labar altuak, hala eta guztiz ere aipatzekoak dira itsasertz 

trakets horretan dauden portu batzuk, esate baterako Bermeo, eta garrantzi 

gutxiagokoak diren Elantxobe, Mundaka eta Ea. Alturen mapan ikus daitekeenez 

Urdaibairen erdikaldean sortzen da, lehen aipatu bezala Oka ibaiak Ariatza- Astelarratik 

(Muxikako auzoak) aurrera sortzen duen bailara zabal zabala, nolabait esateko mendi 

katearen artean enkajonatuta geratzen den bailara dugu hau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
URDAIBAIKO GARAIERA ERLATIBOEN MAPA 

 
 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 
54

 
 
 

 

 

Iturria: Bizkaiko Atlas Elektronikos, 1997 
Norberak adaptatua 

 

 

1.1.3. Hidrografia (7)  

 Errekak Urdaibain erosio lan izugarria egin dute, Kuaternario izenaz ezagutzen 

dugun aro honetan, bi miloi urte inguruan, Urdaibaiko barrukaldea aldatzen joan diren 

elementu modelatzaileak izan dira. Kanatauriar errekak, laburrak izatean eta pendiente 

handiakoak, sarri askotan errekak dituzten hiru estadioetatik bakarrik bi baino ez 
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dituzte. Goiko estadioan urak oso biziki doaz, eta erdiko tramoan zertxobait mantsoago 

joaten dira, azken tramoan berriz, urak lasai doazen tamoak hemen oso laburrak dira 

edo kasu askotan ez dago tramo hori, errekak zuzenean itsasoraino doazelako. 

  

Urdaibaiko errekak goiko tramo hori oso ondo bereiztuta dute, askotan euri jasa 

handien ondorioz urak biziki bajatzen dira, eta orduan arroka bloke zein beste materiale 

pisutsu garraiatzeko gai dira, beste askotan ordea lehorte jarrai baten ondorioz, lehor, ia 

hutsik joaten dira errekok.  

 

Eskualde edo Urdaibai osoa bete betean okupatzen du Oka ibaiaren arro 

hidrografikoak, eskualdearen ardatza eta erreka printzipala da berau, mapan ikus 

daitekeen moduan. Arro honetako errekak lehen aipatu bezala oso laburrak dira eta 

berauotan urak oso biziki jaisten dira, batez ere mendia bera itsasoraino heltzen delako; 

horren ondorioz bizitasun horregatik eta hartzen duten abiaduragatik batez ere 

udazkenean izaten duten euri jasa jarraiengatik askotan arazoak izaten dira Oka ibaiean 

edo Gernikako Itsasadarrean. 

  

Mareen influentzia Ajangizko herriaren eremuetaraino heltzen da, hau da 

Errenteriako zubitik gorantza, itsas gorak eruri jasa sendoekin bat egiten duenean 

Gernikan, Forun, … estuasunak pasatzen dira. Gernikatik Forurako errepidea sarri 

askotan itxi behar izan da, urak laister batean hartzen dituelako bai bide hori eta bai 

trenbidearen ondoan dauden terrenoak ere, kontutan izan behar dugu ura filtratu egiten 

dela, beheko kapetatik gorantza hain zuzen ere, paduraren gainean bizitzearen 

ondorioak.  
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Gernika barruko denda eta garaje askotan ere gauza berdintsua gertatzen denez, 

urtean hainbat aldiz izaten dira arazoak, ezagutzen diren larrienak 1977ko ekain eta 

1983ko abuztuko uholdeak eragin zituzten, Golako, Oka (Zugaztieta aldeko goiko 

tramoetan), Berrekondo, … errekak oso zikin joan ziren, bidean aurkitu zuten dena 

arrankatu zutelako eta Gernikara zikineri hau heltzean tapoi bat egin zen, orduan 

Errenteriako zubiak lehertu zuen.   

  

 Oka ibaia Oiz mendian jaiotzen da, Astoaga eta Muniketas ondoan, 30,4 Kmtako 

luzera du, eta bere arroak 132 Km²tako zabalera. (8) Ubide nagusiak 14 bat kilometro 

ditu luzeran eta bertara isurtzen diren errekak Oiz mendia (1.029 m.), Arburu (552 m.) 

eta Bizkargi (1.564 m.) mendietatik datoz. Zugastieta ondoan (Muxikako auzune bat da) 

hirurak bat egiten dute ubide nagusian, honek hondo harritsuaren gainetik egiten du 

Muxikara arteko bidea, urjauzi txikiak sortuz. Hurrengo mapan ikus dezakegu Okaren 

arro hidrografikoak hartzen duen zabalera nolakoa den. 

 

 

 

 

 

OKA IBAIAREN ARRO HIDROGRAFIKOA 
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Iturria: Deustuko Unibertsitaeko Geografi Departamendua 
Norberak  egina 

Oka ibaia izenaz ezagutzen da, baina Gernikatik aurrerako bidean Mundaka edo 

Gernika izenaz ezagutzen da, biak aztertuko dira. Oka ibaiean bereizten diren hiru 

tramoak hauexek dira: 
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- Lehenengo tramua: Oiz, Goroño eta Bizkargi mendietako maldetatik datozen 

ur korronte txikiek eratzen dute lehen tramu hau. Lehenengo tarte hau Zugastietaraino 

(Muxika herriko auzunea) doa, berton urak Eozeno aroko hareharrizko lurretan zehar 

doazelarik, eta 6 kilometro inguruko luzerarekin, kilometroko ia 17 metroko pendientea 

du.  

Errekatxo bitako urak hartzen ditu ezkerretik, Arriandi, Bizkargi menditik datorrena; eta 

eskumatik Ajuarias edo Aillondo, Oiz mendiko iparmendebaldetik datorrena. 

 

- Bigarren tramua: Zugastietatik aurrera doan tramu honetan urak biziki doaz 

eta estugune batzuetatik pasatzen da erreka eta urak hainbat maila eratzen ditu 

arrokaren buzamientuak direla eta. 

Urak, salto handiak emanez jaisten dira hemen, gero Muxikako Astelarra auzunetik 

aurrera suabe eta astiroago joateko. Tramu honen luzera 3 kilometro eta erdi ingurukoa 

da, eta kilometroko ia 23 metrotako batazbesteko pendientea du. 

Ezkerraldetik, Arburu mendietatik datozen Torrebarri eta Atsei errekatxoen urak 

hartzen ditu, eta eskumaldetik Itxurripe eta Apotondonak, denak ere luzera eskas eta 

garratzi gutxikoak. 

 

 

OKAREN ARRO HIDROGRAFIKOA ETA ISURKIDEAK 
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Iturria: Gómez, Tejedor, J.: Los ríos de Vizcaya 

Julio-Agosto, 1978 C.A.V. 
Norberak egokitua 

 

 

Hirugarren tramua: Astelarra auzunetik (Muxika) Gernikerantza doana da, eta 

4 kilometroko luzera du, jadanik hemen urak bizitasuna galtzen dute, pendiente edo 

malda ere kilometroko 2 metrokoa delarik gutxi gora behera. 

Tramu honetan hartzen ditu Okak bere ibaiadar garrantzitsuenak: 
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Ezkerraldetik: Garteiz, Pardiye, Besangiz, Elizalde edo Muxikako Ugarte eta 

Mikiene edo Santa Luzia hain zuzen ere. 

Eskumaldetik: Ibaiadar garantzitsuenetariko bat hartuko du, Berrekondo. 

Mendatako Albiz auzunean jaiotzen da eta bide gehienean bailara istu eta sakon baten 

enkajonatuta doa, baina Ajangizko lurretan sartzean, Estillotza (Mendata) baserritik 

aurrera zabalago eta mantsoago doaz urak. Marmiz auzunetik aurrera (Mendata) 

Zolorreo ibaiadartxoa hartuko du, oso laburra eta garrantzi asko ez duena. Behin 

Gernikako lurrak harrapatzen dituenean Mundaka edo Gernikako erreka izenaz 

ezagutzen da, eta itsasoratu baino lehen ikusgarrizko itsasadarra sortzen du. 

 

Mundaka edo Gernikako erreka  bertan Gernikan hasten dela esan genezake, 

mareen influentzia bertaraino heltzen delako. Bere luzera zuzenean 10 bat kilometrokoa 

da, Mundakaraino duen pendientea ez da 0,2 metro kilometroko baino, oso txikia. Hiru 

tramu ditu Gernikatik itsasoratzen den tokiraino eta hauexek dira: 

 

 - Gernikatik Muruetaraino: Mareen influentzia ez da hain handia eta 

harribilak eta basaz osaturiko sedimentazioa nagusitzen da berton. Eskumaldetik 

Gernikan, Errenteria auzoan luzeran handiena den isurkidearekin bat egiten du, 

Golakorekin. Erreka hau Mendatako Albiz auzunean jaiotzen da, hegoaldetik 

iparralderako norabideaz herria zeharkatuz, Gernikan egiten du topo Oka ibaiaz. Foruan 

ezkerraldetik Baldatika isurkidea juntatzen zaio, Errigoitin jaiotzen dena. 

 

Kortezubin eskumaldetik Oma erreka gehitzen zaio, erreka honekin bitxikeri bat 

gertazen da, Bolunzulo errotan sartzen da eta beranduago Jansoron lurreratzen da berriz. 
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Itsasora heldu baino lehen oraindik beste hiru isurkide hartzen ditu, Solluben jaiotzen 

direnak, Busturia, Axpe Busturiatik doana eta azkenik Sukarrietan ibairatzen dena 

 

 - Muruetatik Busturia-Kanalaraino: Erdi aldeko eremuetan basa eta hareaz 

nahasturiko masa sortzen da, hondartza zikinak, eta alboetarantza padura eratu da, kasu 

batzuetan baserritarrak terrenoak soloetan bihurtu dituztelarik. Paduraren gune 

garrantzitsuenetariko bat Muruetan dago. 

 

 - Busturiatik itsasoraino: Tarte honetan itsaso eta haizeen eragina asko 

igartzen dira. Itsas beheran guztiz agerian gelditzen diren hondartzak daude, Laida, 

Laidatxu, San Antonio, edo Mundaka. 

 

Ekialdetik mendebalderantz beste hiru errekatxo aurki genitzake bide honetan: 

Ea, izen bereko herrian itsasoratzen dena, Laga, Lagako hondartzan, Ibarrangeluko 

herrian itsasoratzen dena  eta Artigas Bermeoko portuan itsasoratzen dena. 

 Errekak bere ibilbidean hainbat gune karstikoekin egiten du topo eta ondorioz 

interes handikoak diren husguneak sortu ditu, errekaren bai ezkerraldean eta bai 

eskumaldean.(9) 

 Eskumaldetik Ogoño-Elantxobe, Ogoñoko Landako Kobie, Armotxe, 

Kobaederra, Axpe, Gerrandijo, Burrutxagane, Atxondo, Santimamiñe, Oma , … dira 

mendeetan urak gune karstikoetan izan duen eraginez sortu diren husgune 

garrantsitsuenetariko batzuk. Ezkerraldetik Ginerradi, Atxeta, Busturiako San Pedro eta 

Moruzillo aurki genitzake Forua-Busturia aldeko gune karstikoetan. 

  



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 
62

 
 
 

 

1.1.4. Landaredia (10)  

Toki jakin bateko landaredia aztertzerakoan hainbat faktore izan behar dira 

kontutan, klima, lurren ezaugarriak, itsasoarekiko hurbilasuna edo urruntasuna, altuera, 

… Urdaibain aurkitzen gara, orain dela ia dozena bat urte Biosfera Erreserba deklaratu 

zuten eremuan, biodibertsitate oso altuko zona da berau, eta paduretatik Oiz 

mendirainoko tarte zabal horretan hainbat landaredi mota aurki genitzake.  

 

 Klima, itasoaren influentzia, lurra eta altitudea kontutan izanik lau talde  

bereiztuko ditugu Urdaibaiko landaredi formazioetan:  

I.- Itsasertzeko formazioak 

1.1. Labarretakoa 

1.2. Dunetakoa 

1.3. Buztin gatzatuetakoa  

II.- Hostotsuen basoak 

III.- Artadiak  

IV.- Gizakiak bere lanarekin sortzen dituen landak, soloak, …  

 

1.1.4.1.- ITSASERTZEKO FORMAZIOAK  

Lehen talde honetan hiru formazio aipatuko dira, lehenengo eta bat labarretakoa, 

bigarren dunetakoa eta azkenik buztin gatzatuetakoa. 

 

1.- Labarretako kareharri konpaktuetako eta arbeletako landaredia 
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Ogoño muturrean, berton aurkitzen da euskal itsasertzeko hareharrizko erliebe 

garrantzitsuena, pitzaduretan lurrez ia biluzik dagoen arrokan liken inkatu ugari 

agertzen da. 

 

2.- Itsasertzean hondartzetako dunetan agertzen den landaredia 

Urdaibain ditugun hondartzetan (Laida, Laga, San Antonio, …), batez ere Laida 

eta Lagakoetan daude dunak, garapen oso eskasekoak badira ere. Aurton 2000. urte 

honetan Urdaibaiko Bisfera patronatoak bultzatuta, dunok gordetzeko asmoz hesitu egin 

dira bai Laidan eta bai Lagan. 

 

3.- Itsasertzeko buztin gatzatuetako formazioak 

 Itsasertzeko buztin gatzatuetako formazioak itsasgoran urpean gelditzen dira, 

paduretako buztin gatzatuetan kokatzen direlako. Gernikako itsasadarrean formazio 

hauen garapen nahiko altua lortu da, esan daiteke 4Km² ingurukoa dela. 

Kontutan izanik hau gune hau Biosfera Erreserba deklaratu zenetik, zonarik babestuena 

dela berau, landaredi oso aberatsa izateaz aparte, animalia klase askoren bizitokia da eta 

paseko txori multzo askorentzako erreferentzi gunea bihurtu dela, beraz balore 

ekologiko handiko parajea da. 

Gune honetan “Astilleros de Murueta” enpresak untziren bat itsasoratu behar duenean 

dragaketa lanak egin behar izaten ditu, honek paduran kalte handiak sortzen dituelarik 

bai landaredi eta bai faunan, eta hor sortzen da tirabira, Erreserba bai baina lana ere bai, 

orduan Patronatoko teknikariek diotenez urtero isuna ordaindu behar izaten dute, baina 

hobe hori ateak itxi eta jendea lanik gabe uztea baino. 
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1.1.4.2.- HOSTOTSUEN BASOAK 

Hostotsuen basoei hitz egiten gaudenean, gogoan izan behar dugu bai Bizkain 

eta bai Euskal Herri mailan gizaldi batzuk atzerago aurkituko genuen landaredia dela, 

baina zoritxarrez gehiena galdu egin da, eta paisai aldaketa sakon honen eraginez gure 

mendi eta bailaretako landaredia bestelakoa dela, harizti, pagadi edo gaztainadiak 

ordezkatuaz beste landaredi mota bat nagusitu da orain. 

 

  Ez dugu ahaztu behar Bizkaiko aktibitate industriala mende askoren zehar 

naturak eskeintzen zituen lehengaietan oinarritu zela, horrela Urdaibain eta Euskal 

Herrian beste toki askotan bezala, hariztiak, pagadiak, … oso baliagarri suertatu ziren 

untzigintzarako, edifizioen eraikuntzarako, ikatza egiteko, edo eta XVII eta XVIII. 

gizaldietan burdinolen gorakadaren ondorioz eman ziren etengabeko mozketak ez zien 

eman astirik mende batzuk lehenago jaurti ziren baso eta mendiei errekuperatzeko; honi 

gehitu behar zaio XIX eta XX. mendearen hasierako izurriteak gelditzen diren haritz eta 

gaztanadietan izugarrizko beherakada ekarri zuela. Dena den, aintzinako baso horien 

hondakinak gelditzen dira, nahiz eta lehen baino askoz ere gutxiago, baina oraindik 

balore natural eta ekologiko handiko artadiak edo hariztiak. 

 Lehen aipatu bezala, orain dela hamarkada batzuk haritza, artea edo sastrakak 

zeuden tokian, gaur egun Urdaibai osoan hedatu da insignis pinua, pinu maritimoa eta 

eukalipto apur bat. Insignisaren hedatzearen arrazoietariko bat da landara hau oso ondo 

moldatu dela bai bertoko klimatologi eta orografiari, eta beste arrazoi garantzitsu bat da 

20-25 urtetan dirua uzten duen landare bat dela, horregatik “urre berdea” izenaz ezagutu 

izan da baserritarren artean.(11) 
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• Harizti atlantiarrak 

 Haritza dugu euskal bailara eta Kantauriar bailaretako zuhaitz 

ezaugarrienetariko bat, Atlantiar hariztiak atzerakada handia jaso du azken mendeetan 

bai Euskal Herri mailan eta nola ez Urdaibai mailan ere bai. Esan behar 50. 

hamarkadaren azken alderantz ez zela eskualdean gelditzen harizti handirik, Sollube 

mendiaren ekialdean gelditzen zena izan ezean, Ean, eta Mendatan Marmiz auzunean 

Golako errekaren inguruetan eta Illuntzar mendi inguruan. 

 Hogeita hamar urte beranduago ikusten da hariztiak ikaragarrizko atzerakada 

eman dutela eskualde osoan, Solluben mantentzen da zertxobait, Bizkargin ere 

mantendu egiten da, eta zertxobait igotzen da Oiz mendian, Bustarriganen ere esan 

daiteke zertxobait hedatzen dela, baina oso gutxi. Busturin badirudi ekialdean hariztiak 

hasi egiten direla. 

 

 Gaur egun, XXI. mendean, Urdaibain gelditzen diren harizti handienak eta 

ondoen kontserbatuenak Arratzun (Eleixalden), Mendatan (Olaben) eta Ibarrangelun 

(Arbolitzen) aurkitzen dira. Harizti txikiagoak kontserbatzen dira baita, Ibarrangelun 

(Atxarren), Gautegiz Arteagan (Burritxagane), Kortezubin, (Ereñozar, Oma eta 

Basondo bailaretan) Foru eta Muruetan. 

Pagadiak bai 50. hamarkadan eta bai 80. hamarkadan baieztatu daiteke hatzekin 

kontatzeko beste daudela, guztiz testimonialak direla, Illuntzarren eta Bizkargiko zona 

altuetan geratzen dira, baina gaur egun esan dezakegu landare honek desagertzeko bidea 

daramala Urdaibain. 

 

• Bestelakoak (Hostotsuen baso mistoak, haltzadiak, urkidiak eta gaztainadiak) 
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 Gaur egun hostotsuen baso mistoak oso aldatuta aurkitzen dira, hain zuzen ere 

hedadura gutxikoak dira kontzerbatzen direnak ere. Baso hauek jaurti egin ziren landa 

eta soloak egiteko, azkenengo urteetan jasan izan du atzerakadarik landaredi forestalak 

inguraturik aurkitzen bait dira kasu gehienetan. 

 

Bestelako baso hostotsuei gertatu zaien antzeran haltzadiak ere jasan izan dute 

historian zehar gizakiaren garapen fasearen ondorioak, erreken gorenengo tramuak 

azken mendeetan burdinola eta erroten eraikuntza zela eta sufritu izan dute deforestazio 

fase izugarria, horregatik gaur errekaren behekaldeko tramuetan dira ageri haltzadiak. 

Haltzadiak oso hezetasun altua duten erreken magaletako lurretan dira eta sarritan 

ureztatu egiten diren lurrak dira, lehen baino askoz ere terreno gutxiago okupatzen dute, 

eta erreka garrantzitsuen hegaletan zerro istuetan aurki ditzakegu. 

 

Urdaibain dimentsio laburreko haltzadiak aurki daitezke, esate baterako 

Zelaietako paduran (Gautegiz Arteaga), Barrutibaso (Kortezubi), Arrandietan Golako 

Ibaiaren erriberan eta Uarkan (Arratzu), edo Nafarrolak aldean (Bermeo), kolonizazio 

aldetik oso landara sendoa dugu, eta horregatik esan daiteke haltzadi gazteak ere 

badaudela Urdaibain, baina nahiz eta hori horrela izan errepoblazioko koniferen 

hedapenak gehiago egiten dio. 

 

Badaude baso mistoetan urkidiak ere, baina dimentsio eskasekoak geratzen dira 

jadanik, beste landare batzuekin gertatzen den bezala ez zaio iragartzen etorkizun oso 

onik, batez ere errepoblazioko koniferen hedatzeak azken hamarkada hauetan ere 

atzerakada handia eragin diotelako. 
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Gaur egun beste formazio batzuekin gertatzen den moduan gaztainadiak ere asko 

galdu dira, honetan ere gizakiak izan du zer ikusirik  baina ezin dugu ahaztu ere sasoi 

baten izan zuten gaixotasuna. Nekazal munduan, baserritar askok esan duten moduan 

dietaren barnean oso inportantea, orain esate baterako Laidatik Lagara bitartean aurki 

genitzake  gaztainadi oso txikiak, itsasoraino jaisten diren ibarretan, hemen oraindik 

nahiko ondo mantentzen dira. Gaztainadiak gehienetan hariztiekin nahastuta ikusten 

dira eta beste kasu gutxi batzuetan lizar eta arteekin. 

 

• Pinudiak 

 Errepoblazioko koniferak izugarri hedatu dira eskualde osoan, batez ere oso arin 

hasten direlako eta 20-25 urtetan etekin ona ematen dutelako, landarerik hedatuenak, 

insignis pinua (pinus radiata) eta pinu maritimoa dira (pinus pinaster). (12)  

 

 Berrogeita hamargarren hamarkadaren azken alderantz baserritar askok 

esplotazioak utzi eta hirirantz jo zuten, orduan bertan behera uzten zihoazen lurrak 

pinuz landatu zituzten, oso inbertsio ona zenez askok eta askok nekazaritza eta 

abeltzantza uztean pinuz landatzea erabaki zuten. 50. hamarkadan eskualdean oraindik 

landak, belardiak okupatzen dute terreno asko, ez da errepoblazio askorik  ageri 

oraindik, berau 70. eta 80. hamarkadetan eman da gehien batean, eta pinua hedatzen da 

izugarri: 

- Bailaretan landak egon diren tokietan. 

- Artadiak egon diren toki gehienetan (Ogoño, Ereñozarreko San Miguelen, ...) 

- Matxitxako eta San Juan de Gaztelugatxe tartean nahiz eta oraindik hostotsuak egon 

atzerakada handia jaso dute. 
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Gaur egun pinuak Bizkaiko terrenoaren ia % 40 ingurua okupatzen du, ia 90.000 

hektarea, Urdaibai okupatzen duen terrenoaren % 60 inguruan pinua hedatzen da, batez 

ere azken hamarkadetan espezie forestal honek izan duen hedapena izugarria izan da, 

bestela ikusi baino ez erantsi den Urdaibaiko lurren erabileraren mapan. 

 

Errepoblazioko koniferen hedapen honek eraginda Urdaibain egurraren inguruan 

industria sendo bat sortu da, egurraren lehen eraldakuntzakoa hain zuzen ere, beronen 

aktibitate nagusia zerrategietan tronko ebatea datza, ohol eta kalitate desberdinetako 

taulak egiteko. 

 

Urdaibai mailan Ebaki XXI Muxikan egiten ari da momentu honetan Gernikan 

lehen egon zenaren anpliazioa, Euskal Herri eta estatu mailan ere teknifikazio aurreratu 

eta modernoenarekin hain zuzen ere, honetaz aparte Ajangiz (bat), Muxikan (hiru), 

Gernikan (hiru), Ean (bat) eta Mendatan (bat) zerrategiak daude eta Muxikan 

paperfabrika ere badago, Inama Forestal, hemen agertzen da koniferen errepoblazio 

honen zalkundearen arrazoia. 

• Eukaliptoa 

 Eukalipto plantazioak Urdaibaiko territorio osoan daude sakabanatuta baina 

dimentsio laburrekoak dira gehien batean. Errepoblazio hauetan erabilitako eukaliptoa 

(Eucaliptus Globulus) hosto iraunkorrekoa da eta oso gutxi eskatzen du bizi den 

lurrarekiko, baina egia esan nahiago ditu lur sakon eta hezeak eta argitasun asko bere 

lehen urteetan. 

 60. hamarkadan Bizkaia mailan sartzen hasi zen beste espezie bat da eukaliptoa, 

pinua baino askoz ere arinago hasten den Australiar landare honek 50. hamarkadan ez 
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zuen oraindik presentzi handirik baina bai ordea 80. hamarkadaren hasieran, Ean, 

Matxitxakon, Burgoan, edo Ordorikan, Gernikatik oso hurbil. Gaur egun jendea hasi da 

apurka apurka landare hau sartzen, 1986an 344 Ha. besterik ez zeuden Urdaibai  mailan, 

hamar urte beranduago, 1996an 2.188 Ha. zeuden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URDAIBAIKO LURREN ERABILERA 
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Iturria: Deustuko Geografi Departamendua 
Norberak egina 

 

1.1.4.3.- ARTADIAK  
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        Gure probintziak eta gure eskualdean gelditzen diren artadiak atzean geratutako 

denboren testigu moduan geratu dira, kontutan izanik beronen garapenerako 

mediterrraniar klimaren berezitasunen beharra duela. 

Terziario epokako klimak nolabait artadiak hareharri harkaitzetara bultzatu zituen, eta 

hor kontserbatu dira gaur egunerarte, eta geroago eta gutxiago izatearen arrazoia 

gizakiak beregan izan duen tratua izan da. Artadiok Bizkain dagoen paisaia 

nagusiarekin txokatu egiten du, batez ere bertoko landaredia atlantiar klimakoa delako. 

 

Urdaibaiko estuariaren alde bietan dauden hareharrietan hedatzen da artadia, eta 

lehen esan bezala klima askotaz ere epelagoa zen garaietako testigu bat dugu berau. 

 Artadia hedaduraz Urdaibai mailan dagoen bigarren formazio forestal 

garrantzitsuenetariko bat zen 50. hamarkadan, Busturian, Ereñozarren, Atxarren, 

Ogoñon, Bustarrigan mendiaren magalean, Bizkargin, ... aurkitzen ziren. 

Berrogei urte beranduago, 90. hamarkadarako atzerakada izugarria izan du, esate 

baterako Burgoa eta Sollube mendian guztiz desagertuta dago. (13) 

 

 Gaur egun Urdaibain dauden artadiak 1.350 hektarea inguru okupatzen dituzte, 

zabalena, ia 1.000 hektarea ingururekin, Urdaibairen eskumaldean aurkitzen da, Ereño 

eta Atxarre mendiaren artean. 

 1989garren urtean oso lehorte handi baten ostean sute ikaragarriak eman ziren 

Urdaibaiko mendietan, hauetariko batek Atxarreko artadiaren zati handi bat erre egin 

zuen, hektarea asko galdu ziren eta hamarkada asko behar izango dute berriz 

errekuperatzeko. Ezkerraldean, Foruko Atxa eta Foruko Puntan kontserbatzen dira 

oraindik. 
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1.1.4.4.- LANDAK ETA SOLOAK 

     Gizakiak bere lanarekin sortu eta kontserbatzen dituen formazioak oso garrantzitsuak 

dira gure eskualde honetan, ikusi baino ez berton bai nekazaritza eta bai abeltzantzara 

dagoen dedikazio maila. 

 

• Landak 

 Hemen sartzen dira ebakitzeko landak, hagineko landak eta landa mistoak, 

Urdaibai osoan hedatzen dira, berton dagoen abeltzantzarako dedikazioaren 

adierazgarri. 

 Ebakitzeko landak dira gehien hedatu direnak, urtean behin edo birritan ere 

ebakitzen dira, eta eguraldiaren arabera lau aldiz ere ebaki daitezke. Lehenengo aldiz 

apirilean edo maiatzean ebakitzen dira, bigarrenez uztail-abuztu bueltan, eta 

eguraldiaren araberako beste azken biak udazkenean. Belar lehorra urte osorako 

gordetzen da, lehenagoko denboretan sabaian, edo metak eginez, gaur egun fardoak 

eginez edo belar berdeaz bolak eginez ere bai. Neguan ikuiluan dagoen ganaduaren 

arabera egun bi edo hiru egunerik behin ebakitzen da landetan belarra zuzenean 

ganaduari emateko. 

 

 Hagineko landak gaur egun okupatzen dituzte terreno oso zabalak, okelarako 

behi aziendak ugarituz joan diren heinean ere honelako landak ere gehituz joan dira, 

Muxika aldean, Morgan, Mendatan, … 
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 Esnerako behi azienda berritzaileak estabulazio askean erabiltzen dituzte era 

honetako landak. Esplotazioak dituen lurzati desberdinetan errotatzen dute ganaduek, 

aste pare bat batean eta gero beste batera. Udan esate baterako maiatzetik abuztura 

bitartean ebakitzen da gordetzeko belar lehorra, Gautegiz Arteagan, Ibarrangelun, 

Mendatako Albiz auzunean aurki daitezke landa misto hauek. Era honetako formazioak  

gizakiaren laguntza behar dute ( simaurra bota, abonu kimikoak, ebaki, ..) mantentzeko. 

 

• Soloak 

 Baserritik hurbilen dauden lurrik onenak okupatzen dituzte, berauotan “atlantiar 

polikultiboa” da nagusi, solo eta landen alternantzia nagusitzen da. Alde batetik 

ganadua elikatzeko bideratutakoak landatzen dira: naboa, erremolatxa, artoa (zuhain eta 

garauan) eta beste aldetik gizakia elikatzeko bideratutakoak: indaba, patata, eta era 

guztietako ortuariak ere bai. Esplotazioaren arabera halako edo bestelako neurria izango 

dute soloak. 

 

Urdaibai Bisofera Erreserba deklaratu bazuten bertoko balore ekologiko, biologiko, 

kulturalengatik izan zen, deklarazioaren unetik hemen bizi garen guztion lana delarik 

berauok zaintzea eta babestea. Erreserba hogei herrik osatzen dute, batzuk bere 

hedaduraren ia osotasuna aportatzen dute, beste batzuk ordea ez. Padura aldea da gaur 

egun babesgune berezia eta logikoki berton dauden herriak, Gautegiz-Arteaga, 

Kortezubi, Mundaka, … 

Bisofera Erreserba deklarazioa egitea gauza bat da baina hori mantendu egin behar da, 

horregatik gaur egun debekatuta dago harizti, pagadi, artadi edo gorostiak ebakitzea, 

horregatik espezie autoktonoak sartzeko bultzatzen ari dira baserritarren artean, beraiek 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 
74

 
 
 

 

diotenez Insignis Pinua ez bait da autoktonoa. Hor sortzen da tirabira, zergatik? 

Baserritarrek diote epe laburrean diru kopuru handia uzten duela pinuak, espezie 

autoktonoekin ordea ehun urte itxaron behar dira gutxienez, hori horrela izan behar 

bada nekazariek konpentsazioak eskatzen dituzte, ez delako berdin hogeita hamar urte 

itxarotea edo ehun urte itxarotea. Zaila egiten zaie ulertzea norbere terrenoekin beste 

batek esatea zer egin behar duten, “ganera Urdaibai geur egunerarte holan mantenidu 

bada baserritarrok ein dogun lanagaittik da” diote. 

 

Biosfera Erreserbako Patronatoak direktrize batzuk arautu ditu ez landarediari 

dagokionean bakarrik, baizik eta edifikazio berriak, baserrien errestaurazio, … eta 

bestelako gai batzuen gainean ere, eta noski batzuk hobeto ulertuko dituzte beste batzuk 

baino, baina erreserba baten barnean bizitzeak alde onak eta ez alde hain onak ditu. (14)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Klima (15)  
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 Euskal kosta osoa Europar erregio Atlantikoaren barnean kokatzen da, beraz 

Urdaibai ere. Eskualde honek Kantauri Itsasoak erregulatzen duen ozeaniar klimaz 

gozatzen du. Klima honen ezaugarri garrantzitzuenak hauexek dira: Oskilazio termiko 

arinak, urte osoan banandutako euriak, puntu gorenenak udazken eta neguan dituelarik, 

eta udako lehortea, uztaila, abuztu eta batzuetan irailera bitartean zabaltzen dena.  

 

Urdaibai ez da hain eremu zabala, baina hala eta guztiz ere klimari dagokionean 

nabaritzen dira diferentziak, batez ere itsasoarekiko hurbiltsaunak edo urruntasunak 

markatzen dituenak, eta noski erliebeak markatzen dituenak hain zuzen ere. 

 

        Erliebearen atalean ikusi ahal izan den moduan Oka ibaiak oso bailara zabala 

irekitzen du ia Muxikaraino (Ariatza auzoraino), horren ondorioz itsasoaren influentzia 

nahiko barrukalderaino heltzen da. Benetako negua bi hilabete edo bi hilabete ta erdira 

murrizten da, urtarrila eta otsaila,  urtearen lehenengo hile bi hautean izotzaldiak 

ugariak izaten dira eta sarritan elurraz suriz jantzita agertzen dira Oiz, Nabarniz 

mendiak edo ta Bizkargiko tontorra, lur lauetan oso gutxitan izaten dira elurteak. (16) 

 

 

        Lagungarri modura grafiko batzuk jarri dira, euskal kosta osoan eta ondorioz 

Urdaibai mailan eragina izan dezaketen egoera meteorologiko batzuen kasuak, bai uda 

eta bai negu aldeko egoerak hain zuzen ere. 

 

 

 

UDAKO ETA NEGUKO EGOERA METEOROLOGIKOAK 
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Iturria: Bizkaiko Atlas Elektronikoa, 1997 
Norberak adaptatua 

 

 

  Esate bateako uda aldean normalean Azore Isletako antizikloia luzatzen da Bizkaiko 

Golkoaren gaineraino, eta iparraldeko haize leunen ondorioz eguraldi bikaina sortzen 

da. Penintsulako mendebaldean depresio geldikorra ezarrita dagoenean ordea, haizea 
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lehortu eta berotu egiten da penintsulan sartu bezain azkar, eta horrek tenperatura oso 

altuak sortzen ditu, hezetasun erlatibo handiarekin, eguraldi mota hau udan ere izan 

dezakegu Urdaibain, baina askoz ere gehiago udazken aldera. 

 

       Negu aldean iparmendebalde eta iparraldeko egoerak ohikoak izaten dira. 

Iparraldeko eguraldiarekin egun narrasak egiten ditu, nahiko ilunak eta hotzak. 

Mediterraneoko depresio geldikor eta Antlantikoko aire polarreko antizikloi bat dugu, 

horrek eragiten du eguraldi hotza hemen. Izaten dira baita iparmendebaldeko egoerak, 

hauek neguan eta udazken aldean ikustea normala dugu, euri zaparradak eta haize 

zakarrak. 

 

         Hurrengo puntuetan klimaren faktoreak aztergai izango dira, haizeak, tenperaturak 

eta prezipitazioak hain zuzen ere, Urdaibaiko eremuan berauok duten portaera 

analizatuko da, jakinik badirela desberdintasunak itsasoarekiko hurbiltasuna edo 

urruntasunagatik, eta nola ez erliebea dela eta. Bai tenperatura eta bai prezipitazioei 

dagokienean 90. hamarkadako serie bat eransten da, lehenagokorik ez delako izan, 

Arteagako zentrua orduantxe hasi zelako martxan; datu hauek hartu dira dira 

eskualdeko egoera klimatikoa ulertzeko gehien hurbiltzen izan direlako.  

 

 

1.1.5.1. Haizeak 

Negu partean hegomendebaldeko haizea izaten da nagusi, baina 

iparmendebaldeko haizea ere askotan izaten da, europar antizikloi hotza erretiratu eta 

atlantiar fronte polarra Mediterraneorantz okertzen denean. 
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 Udaberri eta udazkenean mendebaldeko haizeak indarra galtzen du, eta 

Mundakako itsasadarraren bere orientazioak eraginda hego haizea sarritan idartsua 

izaten da urte parte honetan. Udan berriz euskal kosta osoa Azoretako antizikloiaren 

eskumaldean geratzean ipar ikutuko haizea nagusitzen da. 

 

1.1.5.2. Tenperaturak 

Tenperaturei dagokienean zera esan behar da Bizkaiko probintziarekiko 

zertxobait aldatu egiten direla. Bataz bestekoa oso epela, suabea eta leuna dela esan 

behar dugu 14 ºC gutxi gora beherakoa, alde honetan badira diferentzi batzuk 

barrukalde eta kostaren artean, bai udan eta bai neguan, lehenengoan giro hotzagoa 

egiten duen bitartean batez ere atzekaldean duen mendi lerroak ez diolako uzten hegoko 

haizeari sartzen, bigarrenean erregulazio termiko handiagoa ematen da itsasoaren 

hurbiltasuna dela eta. 

 

      90. hamarkadako batazbesteko tenperaturekin taula bat egin da, tenperaturen 

azterketa sakon bat egiteko hogeita hamar urteko serie bat beharko litzateke, baina 

daudenak Sondikako znetrukoak dira eta hurbilagokoak jartzearren Arteagako zentruko 

azken hamrkadakoak jarri dira, eta nolabait eskualde osoaren ezaugarri, nahiz eta lehen 

aipatu bezala, Mundaka, Bermeo edo Busturiako tenperatura, barrukaldean Mendata 

zein Morgan izan daitekeenaren artean bi gradutako diferentzia egon daitekeela jakinik. 

Ia hamar urteko serie horretan ikusten da tenperaturetan ez dagoela gora behera 

handirik, oskilazio termiko oso suabeekin. 
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HILEROKO BATAZ BESTEKO TENPERATURAK  
ARTEAGAKO ZENTRUA 1991-1999 

 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Urt. -- 6,8 10,0 8,2 8,4 10,8 8,0 10,0 8,4 

Ots. 5,8 8,3 6,8 8,8 9,8 5,4. 10,8 10,8 6,8 

Mar. 10,3 9,2 9,4 11,1 9,6 9,7 9,9 11,3 10,0 

Api. 8,9 11,0 10,4 10,0 10,1 11,3 10,5 10,6 11,0 

Mai 12,4 15,3 14,5 13,8 15,0 13,2 15,2 13,8 15,4 

Eka. 16,8 14,8 16,9 16,2 15,6 17,0 17,0 16,0 15,6 

Uzt. 20,7 18,5 17,0 18,2 19,9 18,2 17,6 18,2 18,4 

Abu. 21,2 15,6 18,8 19,9 19,6 16,6 20,9 18,7 19,8 

Ira. 18,8 15,8 16,6 16,4 16,0 15,4 18,6 15,2 18,0 

Urr. 11,9 13,0 13,3 14,7 17,9 13,8 16,8 13,8 14,9 

Aza. 10,2 13,3 9,1 13,2 12,0 10,6 12,0 9,1 -- 

Aben. 6,8 9,4 10,5 10.7 9,3 8,6 10,6 7,8 -- 
Iturria: Euskal Herriko Zentru Meteorologikoa 

Arteagako datuak (1991-1999) 
Norberak egina 

 
 
 

1991-1999 aldiko tenperaturen grafikoa egiteko hileroko batazbestekoak atera dira. 

Berton ikus daitekeenez uztail eta abuztu  bitartean ematen da piku gorenena, berauok, 

mendebaldeko haizea penintsulara lehor lehor eginda sartzen denean sortzen dira 

batipat. 

Uda partean trumoi egoera askotan sortzen da, eta euria edo harria bota ondoren altxatu 

egiten du eguraldia. 

Udazken aldera ere hego haize honek tenperatura suabeak eragiten ditu, gainera 

itsasoaren influentziak asko eragiten du. Urte garai honetan batez ere irail eta urri 

aldean haize epel hauek oso onak direla esten dute baserritarrek, soloan dauden indaba 

eta artoa lehortzeko, edo eta lehenagoko denboretan ikuiluan dagoen ganaduari ohea 

egiteko edo txerria erretzeko mendian ira ebakitzeko. 

 
 
 

1991-1999 ALDIKO HILEROKO BATAZ BESTEKO TENPERATURAK 
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Iturria: Euskal Herriko Zentru Meteorologikoa 
Arteagako datuak (1991-1999) 

Norberak egina 

 

 

1.1.5.3. Prezipitazioak  

  Prezipitazioen ugaritasuna da euskal kostako klimaren ezaugarri 

bereizgarrienetariko bat, hemen Urdaibain hiru zona desberdin bereizten direla esan 

behar da:  

- Itsasertzekoa, Bermeo, Mundaka, Ibarrangelua, Elantxobe eta Eak urtean zehar 1000-

1200 m.m. prezipitazio jasotzen dute. 

- Transizioko zona edo gunean, Sukarrietatik Gernikara eta Errigoititik Ereñoraino, 

1200tik 1300era m.m. prezipitazio. 

- Mendi aldean, edo barrukaldean, Bizkargi eta Oiz mendien inguruan, Muxika 

(Gorozika eta Ibarruri), Autzaganeko ganeraino eta Mendataraino  kronprenditzen duen 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 
81

 
 
 

 

tramo horretan, hemen prezipitazioak altuagoak dira, 1.300 -1.500 m.m. bitartekoak 

hain zuzen ere. 

 

Prezipitazioekin ere tenperaturekin gertatzen zen berbera gertatzen da, 

eskualdeko hogeita hamar urteko serierik ez dago, eta orduan Arteagako zentruak bildu 

dituen azkenengo hamar urteetako datuak hartu dira, kontutan izanik orografiaren 

arabera hiru gune desberdin bereizten direla Urdaibain. 

 
HILEROKO PREZIPITAZIOAK (mm) 
ARTEAGAKO ZENTRUA 1991-1999 

 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Urt. -- 78,5 15,0 111,2 200,2 77,8 187,5 104,0 115,5 

Ots. 91,4 34,9 39,0 121,4 128,1 244,5 35,0 69,5 186,0 

Mar. 150,5 131,7 71,8 48,9 172,8 75,2 23,0 37,0 147,5 

Api. 175,0 104,9 175,0 243,6 66,0 73,0 50,5 215,5 101,0 

Mai 145,0 66,3 51,8 94,4 78,3 66,0 137,5 70,0 127,0 

Eka. 42,3 147,5 108,9 68,2 42,0 53,5 106,9 56,5 33,2 

Uzt. 21,9 50,8 103,6 145,0 60,5 75,4 143,0 61,5 33,0 

Abu. 15,0 182,8 183,8 28,7 89,7 182,0 91,5 33,5 21,5 

Ira. 162,3 127,5 160,2 216,5 83,7 142,3 90,5 61,0 23,0 

Urr. 144,7 461,9 157,3 152,7 40,2 133,5 76,5 346,5 61,0 

Aza. 236,3 113,1 101,2 77,7 71,2 345,5 174,5 230,0 -- 

Aben. 1,2 130,0 275,8 192,4 137,8 188,5 171,0 110,0 -- 
Iturria: Euskal Herriko Zentru Meteorologikoa 

Arteagako datuak (1991-1999) 
Norberak egina 

 

Urdaibaiko prezipitazioen erregimenak ozeaniar klimako erregioetakoekin badu 

antzerakotasunik. Urtean zehar piku klaru bi ematen dira, udaberrian eta udazkenean 

hain zuzen ere, grafikoan adierazten den moduan udaberriko pikua apirileko hilean 

ematen da iparreko  haizearen eraginez, udazkeneko pikua berriz urri aldera ematen da, 

ipar mendebaldeko haizearen ondorioz. 
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 Neguan iparrekialdeko haizea ere askotan izaten da, haize lehor eta hotza eta 

batzuetan euria ere ekartzen du, baina eguraldi honekin erortzen diren prezipitazioak 

elurretan izaten dira. Nabarniz mendiak, Oiz, Bizkargi, sarritan agertzen dira neguan 

(abendua, urtarrial edo otsailean) zuriz jantsita, eta Mendata, Errigoiti, Morga, 

Nabarniz, … ere bai, baina gutxiagotan, elurte  handirik  ez du egin aspaldiko urteekin, 

baserritarrak esaten dute lehenago elur gehiago egiten zuela, eta beraien ustetan elur 

pixka bat urtero ona dela, batez ere uztentzat eta txarrak diren soloetako kokoak eta  hil 

egiten dituelako, eta horrela landarak eta arazo gutxiago izaten dituzte. 

1991-1999 ALDIKO HILEROKO PREZIPITAZIO DATUAK (mm) 
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Iturria: Euskal Herriko Zentru Meteorologikoa 
Arteagako datuak (1991-1999) 

Norberak egina 
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• BIZTANLERIAREN ANALISI DEMOGRAFIKOA 
• GAURKO BIZTANLERIA ETA EBOLUZIOA 
• BIZTANLE DENTSITATEA 
• BIZTANLERI MUGIMENDUAK 
• MIGRAZIO MUGIMENDUAK 
• BIZTANLERIAREN ESTRUKTURA DEMOGRAFIKOA 
• BIZTANLERIA JARDUERAREN ARABERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Giza eta ekonomi ezaugarriak (1) 

  Atal honetan demografia eta beronekin lotura zuzena duten hainbat puntu landuko 

dira, biztanleriaren eboluzioa, biztanleri mugimenduak, adin eta sexuaren araberako 

biztanleriaren estruktura demografikoa eta biztanleria jardueraren arabera hain zuzen 

ere. 

 

       1.2.1. Urdaibaiko biztanleriaren analisi demografikoa 
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      Atal honen barnean aztertuko dira Urdaibaiko populazioak eskeintzen dituen 

ezaugarri eta portaera garrantzitsuenak, azken urteotako eboluzio demografikoa, 

biztanleri dentsitatea, biztanleriaren berezko hazkundea, migrazio mugimenduak, 

estruktura demografikoa, …elementu guzti hauen konbinaketak Urdaibaiko mapa 

demografiko berezi bat eman du.  Aurrerago sakonago landuko diren puntuak dira 

hauek baina orain gainbegirada arin bat emango da aspektuon gainean: 

 

        - Orokorrean harturik Urdaibaiko eremuak nahiko eboluzio konstantea izan du XX. 

mendearen zehar. 1930-1940 hamarkadan nabaritzen da jaitsiera txiki bat (Guda medio 

eta Gernikako bonbardaketa), eta 1986-1996 tartean ere beste bat. 1960-1970 bitartean 

berriz nabari da igoerarik, estatu mailan eta bai mundu mailan ere eman zen boom 

demografiko horrek izan zuen eraginik hemen ere. 

 

        - Herriz herri azterketa egin ezkero gauza bestelakoa suertatzen da nonbait, 60. 

hamarkadan hasita nekazal nukleoak populazioa galduz joan dira, ondorioz bi hiri 

nukleo sendotuz joan diren heinean, Gernika-Lumokoa eta Bermeokoa alegia, gaur 

egun berauotan kontzentratzen da eskualdeko populazioaren %70 baino gehiago. 

        - Nekazal herri txikietan Biztanleri dentsitate tasak pixkanaka pixkanaka beherantz 

dihoaz, Gernika-Lumo edo Bermeo berriz Bizkaiko batazbestekoaren gainetik 

daudelarik. 

     

    - Jaiotze eta Hilkortasun Tasa baxuak Berezko hazkunde demografiko negatiboak 

sortzen dituzte eskualde osoan, eta bereziki nekazal herri txikietan, gune hauetan 
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akusatu egiten dira gazteri, zaharpen eta dependentzia indizeak. Nekazal herri hauek 

momentu honetan estruktura demografiko zaharkituak soportatzen ari dira. 

 

        - Herritik hirirantzerako barne migrazio sendoa eman da Urdaibain, baserritik-

kalerakoa. Ezagutu izan da baita kanpo emigrazioa, batez ere Ipar Ameriketarantz 

zuzendutakoa, indianoaren figura oso zabaldua izan delarik hemen. 

Inmigrazioaren fenomenoa ere ere ezagutu izan da, batez ere 50- 60. hamarkadetan, 

Gernikako industri gunea indartzen hasi zenean. 

 

            1.2.1.1. Biztanleriaren eboluzio demografikoa eta gaurko biztanleria (2)  

 Azkenengo datuen arabera, Urdaibain 44.402 biztanle daude, Bizkaiko Lurralde 

Autonomoaren ia % 4a ( % 3,8  hain zuzen ere) suposatzen duelarik. Populazio honen 

banaketa oso ezberdina da, Gernika eta Bermeoko herriek ia poblazioaren % 74,0a 

dutelako (%73,4a). 

 

Mende honen hasieratik Urdaibaik izan duen eboluzioa oso konstantea izan da, 

ez du igoera handirik edo nabarmenik ez eta jaitsiera izugarririk jasan, 1960-70 

hamarkadetatik batez ere eutsi egin dio tonika honi, baina esan behar hau eskualdearen 

osotasunean gertatu izan bada, herri guztiek ez dutela jokaera berdina izan, hurrengo 

orrietan ikusiko dugu urte jakin batzuk erreferentzi moduan harturik herriz herri nolako 

eboluzioa eman den. 

 

URDAIBAIKO BIZTANLERIAREN EBOLUZIOA (1900-1996) (3) 
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URTEA ESKUALDEA/URDAIBAI BIZKAIA EUSKAL A.E. 

 Datu osoak Indizea Datu osoak Indizea Datu osoak Indizea 

1900 31.800 100 311.361 100 603.596 100 

1910 32.895 103,4 349.923 112,3 673.788 111,6 

1920 35.004 109,4 409.923 131,6 766.775 127,0 

1930 36.167 113,7 485.205 155,8 891.710 147,7 

1940 35.110 110,4 511.135 164,1 955.764 158,3 

1950 37.063 116,5 569.188 182,8 1.061.240 175,8 

1960 37.321 117,3 754.383 242,2 1.371.654 227,2 

1970 43.469 136,6 1.043.310 335,0 1.878.636 311,2 

1981 45.089 141,7 1.181.401 379,4 2.134.967 353,7 

1986 45.595 143,3 1.168.964 375,4 2.125.922 352,2 

1996 (4) 44.402 139,6 1.140.026 366,1 2.098.055 347,5 

 

Datuetan ikus daitekeenez Urdaibain mende hasierako hamarkada bietan 

populazioak gorantz egin zuen, Lehen Mundu Gudan Espainiaren neutraltasunak, batez 

ere Gernikan industriaren ezarpen orokor bat eragin zuen (ejerzituarentzako armak 

egiten ziren), beraz oparotasun garaia eta hori demografian badu eraginik. 1930-1940 

hamarkadan berriz, denok dakigunez 1937ko apirilaren 27an Gernika bonbardatu zuten, 

oso garai ilunak izan ziren, eta horrek jaiotze tasak ahuldu zituen. Hurrengo 

hamarkadetan batez ere 1960-1970 bitartean ekonomiaren errekuperazio orokor bat 

eman zen, boom demografikoak hemen ere izan zuen eraginik, gainera eskualdean 

orduantxe hasi zen eratzen gaur egun ezagutzen dugun gune industriala, eta 

inmigrazioaren fenomenoa ere ezagutu genuen, garai honetan eman zen gainera 

populazioan mendeko gorakadarik handiena. Geroko inkrementu portzentualak ez dira 

jadanik hain garrantzitsuak, 1981-1986 artean mantendu egiten da, 1996rako berriz 

jaitsiera nabaria da, jaiotze tasak ahulak izaten jarraitzen dute, baina batez ere 
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Gernikaren kasuan emigrazio bat eman da hamarkada honetan, lehenago bertora lanean 

etorritako  asko, behin  jubilatu denean beraien jaioterrira bueltatu dira. 

 

Mende honetan Bizkaiko Lurralde Historikoan izan den zabalkunde prozesua, 

esan genezake ez datorrela bat eskualdekoarekin, Urdaibaik izan duen hazkundea 

bestelakoa izan delako, ez behintzat erabatekoa. Eskualdeari dagokionean ikusten da 

bere bilakaera Bizkaierarekin parekatuz lasaiagoa izan dela, berton Gernika-Lumo eta 

Bermeo izan dira, beste herri txiki gehienak populazioa galtzen joan diren heinean 

irabazten joan direnak. 

 

Bizkaia zein Euskal Autonomi Elkartekoaren eboluzioaz konparatzen badugu, 

ohartzen gara nahiko leuna izan dela. Bizkaiaren eboluzioa ere, Euskal Herri mailakoaz 

parekatuz desberdina izan da, beti izan da gainetik, Bizkaian batez ere 1960-1970 

hamarkadan emigrazioaren fenomenoak oso hurbiletik ikutu zuen, bertoko 

industrigintzaren zabalkundeak batez ere jende asko hurbildu zuen probintzi 

honetarantza, ekononomiaren gorakada horrek jaiotze tasak berehala  bizkortu zituen 

eta hori datuetan ondo baino hobeto erreflejatzen da. 

Azterketa herriz herri egin ezkero ikusten da eboluzioa herri gehienetan 

negatiboa izan dela, Elantxobe, Kortezubi, Mendata, Morga, … bezalako herrietan 

jaitsiera nabarmena izan da, Gernika-Lumo, Bermeo, Forua edo Busturin berriz 

populazioa igo egin da. 

BIZTANLERIAREN EBOLUZIOA (1900-1996) 
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Norberak egina (5) 

  Esate baterako Morga, Errigoiti, Ereño, Murueta edo Mendata bezalako nekazal 

herriak apurka apurka populazioa galduz joan dira, eta orain dela hogeita bost-hogeita 

hamar urte inguru hasita nekazal nukleo hauetako jendeak hirietarantz jo du etengabe 

(Gernika-Lumo, Bermeo, Bilbo, Zornotza, ...), ondorioz baserri munduan esplotazio 

asko bertan behera utzi ziren, eta gaur egun exodo horrek eragindako ondorioak jasaten 

ari dira nekazal herri txikiak, berauotan populazioaren zahartzapena garrantzitsua 

nabaria da, hazkunde demografiko ahula, eta azken batean aurrerantzean bizirik 

irauteko nahiko etorkizun iluna iragartzen zaie, ez denei baina bai batzuei. 

  Hurrengo taulan agertzen dira herriz herriko biztanleri osoaren datuak Urdaibain. 

Berto Gernika-Lumo eta Bermeoren nagusigoa begi bistakoa da. 1960-1996 epe 

horretarako egin den herriz herriko azterketan ohartzen gara nola herri biok populazioa 

irabazten joan diren. 

Busturia, Mundaka eta Muxikak superatzen dituzte 1.000 biztanle, beste herriak oso 

populazio  gutxi dute. Gernika-Lumo eta Bermeo dira gorenen aurkitzen direnak, eta 

egia esan  desekilibrio handiak sortzen dituzte, esate baterako nekazal herrietako 

populazioa irensten joan dira urteak pasatu ahala. 
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BIZTANLERIAREN EBOLUZIOA HERRIZ HERRI, URDAIBAI (1960-

1996)  (6) 

 

Herria 1960 1970 1975 1981 1986 
Ajangiz G G G G G 
Arratzu G G G G G 
Bermeo 13.781 17.745 18.095 17.778 18.269 
Busturia 1.506 1.661 1.683 1.832 1.786 
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Ea 1.058 935 868 845 825 
Elantxobe 817 759 509 578 546 
Ereño 467 407 304 310 296 
Errigoiti 917 671 528 518 478 
Forua 758 G G G G 
G. Arteaga 1.064 977 769 759 786 
Gernika-Lumo 7.847 14.678 17.271 17.836 17.940 
Ibarrangelu 1.011 868 600 499 532 
Kortezubi 655 G G G G 
Mendata 792 541 407 392 355 
Morga 665 467 382 378 352 
Mundaka 1.609 1.495 1.499 1.501 1.607 
Murueta 335 G G G G 
Muxika 2.345 2.043 1.747 1.588 1.539 
Nabarniz 573 G G G G 
Sukarrieta 342 222 232 265 284 

          
         Iturria: Bizkaiko Atlas Elektronikoa, 1997   
           

     
 

 

 

 

 

 

 

Biztanleriaren eboluzio honen azterketan multzo bi egin genitzake, alde batetik 

aldi honetan igo egin diren poblazioak eta beste aldetik jaitsi egin direnak edo 

atzerakada nabarmena jasan dutenak. 

 Gernika-Lumo eta Bermeo, Busturia eta Foru herriekin batera; azken bi hauek 

nahiz eta maila askoz ere txikiagoan, hazkunde demografiko positiboa izan dutenak 

dira. 

  

 POBLAZIOAK 
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 BUSTURIA FORUA 

URTEAK (7) Datu osoak Indizea Datu osoak Indizea 

1861 1.577 100 557 100 

1900 1.584 100,4 666 119,5 

1910 1.648 104,5 664 119,2 

1920 1.751 111,0 692 124,2 

1930 1.749 110,9 688 123,5 

1940 1.792 113,6 874 156,9 

1950 1.705 108,1 749 134,4 

1960 1.506 95,4 758 136,0 

1970 1.661 105,3 * * 

1975 1683 106,7 * * 

1981 1832 116,1 * * 

1986 1786 113,2 * * 

1991 1.648 104,5 962 172,7 

1996 1.640 103,9 977 175,4 
(*) Forua Gernika-Lumora anexionatuta egon da 1965-1987 bitartean.  

 

Forua eta Busturia agian Gernikatik hurbil egoteak eraginda edo, azkenengo 

urteotan zerbitzu eta ekonomi mailan interesgarriko bi gune bilakatu dira. Esan behar, 

komunikazio eta turismo aldetik dituzten aukerak eta eskualdean buru diren hiri bien 

tartean egoteak, oso puntu positiboak baino ez dira aurrerantzean ere izan dezakeen 

bilakaerarako. 

 Mende hasieran izan zuten baino biztanle gehiago dute orain, era honetako beste 

nekazal nukleo batzuetan gertatu denaren alderantzizko prozesua. 

  

 Bajatu diren poblazioen artean, biztanleriaren %50 edo zerbait gutxiago galdu 

dutenak daude, eta populazioaren erdia baino gehiago galdu dutenak ere badaude. (8) 
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  Alde batetik %50 inguru jaitsi diren poblazioak Sukarrieta, Mundaka, Arteaga 

edo Ea dira tendentzi honetan ezaugarrienak, berauotan ugariak dira bigarren 

etxebizitzak, eta aisialdi eta turismoa oinarri izango direnaren bidea daramate. 

 

 Beste talde baten ditugu adibidez Errigoiti, Mendata, Nabarniz, Morga edo 

Ereño herriak, honek izan duten populazio jaitsiera %50 baino gehiagokoa izan da, 

adibidetzat Mendatako herria, %70 galtzearekin. Herri hauetako elementu bereizgarri 

edo ezaugarrienak hauexek izanik: baserri bizitza eta espazioan berauon dispertsioa, 

komunikazioen arloan dauden hutsuneak eta ia etengabeko exodoa gune 

industrialetarantza. 

  

Gutxi gora behera orain hiru bat hamarkada hasi zen exodo honek ez du oraindik 

azkenik, hiritar bizitza modeloak erakarrita baserri mundutik badoa jendea, hasiera bai, 

baina amaigabeko kordela dirudi, eta honek biharko egunean nekazal herri hauetan 

izugarrizko arazoak eragin ditzake. Gero eta gazteri gutxiago gelditzen da baserrian, eta 

poblazioak pixkanaka pixkanaka zahartzen ari dira, horrek denbora igaro ahala 

hazkunde demografikoaren ahultze bat dakar eta ondorioz herri askorentzat etorkizun 

iluna. Ikusi besterik ez dago, adibidez Mendatak mende hasieratik jasan duen populazio 

galtzea. 

  

MENDATA 

URTEAK (9) Datu osoak Indizea 

  1861 1.153 100 
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  1900 1.085 94,1 

  1910 1.054 91,4 

  1920 1.006 87,2 

  1930 1.085 94,1 

  1940 1.102 95,5 

  1950 1.052 91,2 

  1960 892 77,3 

  1965 654 56,7 

  1970 541 46,9 

 1975 407 35,2 

 1981 392 33,9 

 1986 355 30,7 

 1991 337 29,2 

 1996  345 29,9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIZTANLERI OSOA HERRIZ HERRI URDAIBAI, 1996 
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Populazioari dagokionean, Bizkaiko eskualdeak kontutan izaten baditugu esan behar 

Bilbo Handia kanpoan utzita, Durangaldearen ostean bigarren eskualdea dela Probintzi 

mailan. Gernika-Lumo eta Bermeok sortzen dituzten desekilibrioak argi eta garbi 

nabaritzen dira aurreko grafikoan, Busturia, Mundaka eta Muxikak superatzen dituzte 

1.000 biztanle, bestelako herriak oso biztanleri laburra dute. 

 
 

1.2.1.2. Banatze gune aipagarrienak: Biztanle dentsitatea  
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 Bizkaiko beste eskualde batzuekin konparatuz  biztanle dentsitateari 

dagokionean laugarren mailan edo postuan aurkitzen da 156,2 Bizt./Km²ko dituelarik. 

 

  Bilbo Handia       2.193,6 Bizt./Km² 

  Durangaldea           284,3 Bizt./Km² 

  Plentzia-Mungia          188,7 Bizt./Km² 

  Gernika-Bermeo           156,2 Bizt./Km² 

 

  

 Momentu honetan Urdaibaiko poblazio distribuzio arearik garrantzitsuenak 

orain artean esan bezala, Gernika eta Bermeokin egokitzen dira, bereauotan populazio 

dentsitatea Euskal Lurralde Autonomikoan (290,0 Bizt/Km²) baino handiagoa da, 

1.807,8 Bizt/Km² Gernika-Lumon eta 503,7 Bizt/Km² Bermeon. (10) 

  

 Gernika-Lumoko kasuan esate baterako biztanle dentsitateak izan ditu bere gora 

beherak, kontutan izan behar dugu, Ajangiz, Arratzu, Nabarniz, ... anexionatuta 

zituenean dentsitate hau askoz ere baxuagoa zela, gaur egun herri horien 

desanexioarekin, bere hedadura 8,5Km²takoa izanik biztanle dentsitatea 1807,8 

Bizt./Km²takoa da, benetan handia 

 

 Nukleo hauetatik aparte, gainerako herrietan dentsitate demografikoak 

aldakorrak dira, nekazal giroan batez ere oso baxuak. Esate baterako Mundaka, 

Elantxobe eta maila txikiagoan Sukarrietan, zelan bere azalera ere laburra den 

dentsitatea asko igotzen da. 

HERRIZ HERRIKO BIZTANLERI DENTSITATEA(Km²), URDAIBAI, 1996  
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BIZTANLE DENTSITATEAREN EBOLUZIOA HERRIZ HERRI, 

URDAIBAI (1960-1996)  (11) 

 

Herria 1960 1970 1975 1981 1986 
Ajangiz G G G G G 
Arratzu 68,5 G G G G 
Bermeo 413,8 532,8 543,3 533,8 548,6 
Busturia 77,2 85,1 86,3 93,9 91,5 
Ea 75,5 66,7 62,0 60,3 58,9 
Elantxobe 453,8 421,6 282,7 321,1 303,3 
Ereño 43,6 38,0 28,4 28,9 27,6 
Errigoiti 57,3 41,9 33,0 32,3 29,8 
Forua 94,7 G G G G 
G. Arteaga 76,5 70,2 55,3 54,6 56,5 
Gernika-Lumo 428,8 802,8 943,7 974,6 980,3 
Ibarrangelu 64,8 55,6 38,4 31,9 34,1 
Kortezubi 54,5 G G G G 
Mendata 35,3 24,1 18,1 17,5 15,8 
Morga 57,8 40,6 33,2 32,8 30,6 
Mundaka 383,1 355,9 356,9 357,3 382,6 
Murueta 54,9 G G G G 
Muxika 50,9 40,8 34,9 31,7 30,7 
Nabarniz 46,9 G G G G 
Sukarrieta 148,7 96,5 100,8 115,2 123,4 

Iturria: Bizkaiako Atlasa, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehenagoko taulan 1960-1996 bitarteko Urdaibaiko herrien biztanle 

dentsitatearen eboluzioa agertzen da. Lehen esan bezala Gernika-Lumo eta Bermeok 
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sortzen duten desoreka nabaria da, lehenengoaren  kasuan esate baterako ikusten da 

1991-1996 tartean 874,2 bizt./Km² izatetik, 1.807 bizt./Km² izatera pasatzen dela, 

Ajangiz, Arratzu, Forua,  Kortezubi eta Nabarniz herrien desanexioak eragiten du hori. 

 

BIZTANLERI DENTSITATEAREN EBOLUZIOA URDAIBAI, GERNIKA-LUMO ETA 
MENDATA 1960-1996 
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Norberak egina 

 

 

 

     Goiko grafikoan 1960-1996 bitartean Urdaibai, Gernika-Lumo eta Mendataren 

biztanle dentsitatearen eboluzioa agertzen da adierazita. Hiru maila hauek hartu dira, 

adierazgarrienak direlako hain zuzen ere. Urdaibaikoak ideia orokorra ematen digu, 
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eskualde mailan eman den biztanle dentsitatearen eboluzioarena. Gernika-Lumok berriz 

inmigrazio eta desanexioen eraginez dentsitateak nolako gora beherak izan dituen 

erakutsiko digu, eta azkenik Mendata, nekazal herri baten adibidea da, emigrazio eta 

ihesaren arazoak biztanleri dentsitatean erreflejatzen dira. 

 

 Gernika-Lumok esate baterako jadanik arazoak ditu zabaltzeko, Aixerrota mendia eta 

errekaren artean enkajonatuta hasi zenez, gaur egun Lurgorri auzunerantz zabaltzen ari 

da  luzeran,  baina topo egin du Muxikako herriaren eremuekin. Bermeon ere antzerako 

zerbait gertatzen ari da eta  eraikuntza Bakioko biderantz heltzen diren herriko lurretara 

heltzen ari da. 

Herri  bietan sortzen ari den presio honek, herri txikietan etxebizitzak egiteko  terrenoak              

aurkitzera eraman du jende asko eta asko, bestela ikusi baino ez bai Mendata, Muxika 

edo Foruan bertan eraikitzen ari diren etzebizitza mordoa, batez ere bikote gazteak dira. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3. Biztanleri mugimenduak: Jaiotze eta hilkortasun tasak eta Berezko 

hazkundea 

 Azkenengo urteotan, Bizkaiko Lurralde Historikoan edo Euskal Autonomi 

Elkartean gertatzen den bezala, Urdaibain ere hazkunde demografiko negatiboa dugu. 
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Populazioaren estruktura aldetik pixkanaka zahartzapen hori, jaiotze tasa baxu eta 

hazkunde demografiko ahulean ikusten delarik. 

 

BIZTANLERIAREN BEREZKO HAZKUNDEA (1996) 

 EAE BIZKAIA URDAIBAI 

 Kopuru

a 

%0 Kopuru

a 

%0 Kopuru

a 

%0 

Bizirik jaiotakoak 15.322 7,3 7.854 6,8 288 6,4 

Heriotzak 17.504 8,3 9.829 8,6 478 10,7 

Hazkunde Demografikoa -2.182 -1,0 -1.975 -1,8 -190 -4,3 
Iturria:Eustat,97-98 

 

 Gizarte aurreratuetan osasun arloan eman diren aurrerakuntzen eraginez 

hilkortasun tasen beherakada handia eman da adin guztietan, dena den logikaz, 

gazteenak eta zaharrenak diren hiltzeko arrisku gehien dutenak. 

 

 Urdaibaiko hazkunde demografikoa negatiboa da eta Bizkaia edo Euskal 

Autonomi Elkartekoarekin konparatzen badugu askoz ere baxuagoa, hilkortasun tasa 

handiago eta jaiotze tasa baxuagoen eraginez. 

 

 Hurrengo taulan ikusten da 1985-1990 urteen artean ematen den hazkunde 

demografikoa herriz herri, hazkunde demografikoa denetan negatiboa da, baina aldea 

dago nekazal herrietatik esate baterako Gernika-Lumo, Bermeo, Mundaka edo 

Sukarrietara. 

 

URDAIBAIKO HAZKUNDE DEMOGRAFIKOA ( 1985-1990) (12) 
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HERRIAK BATAZ-BESTEKO 
JAIOTZE TASA 

(%0) 

BATAZ-BESTEKO 
HILKORTASUN TASA 

(%0) 

BATAZ-BESTEKO 
HAZKUNDE DEMOGRAFIKOA 

(%0) 
AJANGIZ (1) ---- ---- ---- 

ARRATZU(1) ---- ---- ---- 

BERMEO 8,2 9,5 -1,3 

BUSTURIA 6,1 12,5 -6,4 

EA 7,8 13,6 -5,8 

ELANTXOBE 6,9 13,9 -7,0 

EREÑO 6,3 12,0 -5,7 

ERRIGOITI 5,6 12,0 -6,4 

FORUA (2) 5,5 7,6 -2,1 

G. ARTEAGA 6,3 11,6 -5,3 

GERNIKA-LUMO 8,4 8,8 -0,4 

IBARRANGELU 7,9 16,2 -8,3 

KORTEZUBI 6,0 9,5 -3,5 

MENDATA 7,1 12,3 -5,2 

MORGA 7,1 18,7 -11,6 

MUNDAKA 8,3 10,2 -1,9 

MURUETA (2) 4,9 16,5 -11,6 

MUXIKA 6,0 11,6 -5,6 

NABARNIZ (2) 10,5 14,5 -4,0 

SUKARRIETA 6,5 5,4 -1,1 

URDAIBAI 6,9 12,0 -5,1 

BIZKAIA 7,7 7,3 -0,4 

EUSKAL A.E 7,9 7,1 -0,8 

Iturria: Eustat: Berezko Hazkundea, 1985-1990. Vitoria-Gasteiz, 1992 
 
(1) Gernika-Lumoren barruan daude oraindik une honetan  
(2) Forua, Murueta,  eta Nabarniz herrietakoak 1987tik aurrerako datuak bakarrik 

 

 

 Urdaibain  azken urteotan eman den hazkunde demografiko ahula azaltzea 

nahiko erraza egiten da, zeren eta zahartzapen indizea nahiko altua bait da ( % 19,1), 

kontutan izanik poblazio bat zaharra kontsideratzen dela bere biztanleriaren %10 baino 

gehiago 65 urtetik gora dagoenean, beraz, eskualdea nahiko zahartuta aurkitzen da.   
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    Herri txikietan arazoa larriagoa da, Ibarrangelu, Elantxobe, Ereño, Morga, Murueta, 

… datuak ikusi baino ez dago. Populazio zaharkitua dago, honi eransten  badiogu 

segmento gazteak ihes egiten duela, ba ezinezkoa egiten da hazkunde demografikoa 

positiboa izatea, jadanik urte askotan jaiotzen direnak hiltzen direnak baino askoz  ere 

gutxiago dira. 

Demografi mailan belaunaldi errelebo bat ematea Urdaibaiko, batez ere barrukaldeko 

herri askotan zaila izango dela ematen du, eta horrek herriaren bizi iraupena kolokan jar 

dezake. 

 

1.2.1.4. Migrazio mugimenduak: emigrazioa eta inmigrazioa  (13)  

 

 Euskal Herrian beste nekazal herri askotan gertatu ohi izan den bezala migrazio 

mugimenduak eman dira, Urdaibai ere ez da geratu historian zehar fenomeno horretatik 

aske. Euskal Herriko baserritarrak mendearen hasiera hasieratik izan du kanporantz 

ateratzeko joera, jakina da euskaldunak artzaintzan Ameriketan izan duen entzutea. 

Kanpo migrazioak eskualde mailan historia egin badu, esan behar da izan direla baita 

nekazal herrietatik hirietarantza poblazioa bidali duten migrazioak ere, batez ere mende 

honen erdialdean hasita, migrazio honek nekazal mundua ia hutsik utzi zuen, ikusi 

baino ez populazioaren azterketa egin denean herri batzuk izan duten poblazio galera. 

 Ezin dugu ahaztu Euskal Herria jende hartzaile tokia ere izan dela, 

hirurogeigarren hamarkadan hasita industrializazio garai gorenenean Euskal Herriak 

inmigrante asko eta asko hartu zituela, Urdaibain ere gertatu zen halako zerbait. Guzti 

hauek dira aztertuko ditugunak oraingo honetan. 
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1.2.1.4.1. Barne emigrazioak: Nekazal herrietatik hirirantza 

 1960. hamarkadako lehen urteetan hasi zen gutxi gora behera baserri munduko 

exodoa hirirantza, Estatu mailan ere Gaztela eta Andaluzia pareko hainbat eta hainbat 

emigrantek jo zuten Euskal Herri, Madril, Kataluinia edo Balentziako hiri 

industrializatuetarantz. Eskualde honek ere izan zuen horren berri; Gernika eta Bermeo 

izan ziren gehien batean beste probintzietako (esate baterako Galizi, Gaztela, 

Extremadura edo Andaluzia)  inmigranteen hartzaile. 

 

 Ukaezinezkoa da hiriko bizitza formak eta estiloak duen erakargarritasuna edo 

eragina, nabaria da baserri eta hiriko etxebizitzaren arteko kontrastea: eraikin zaharra, 

beronen dispertsioa eta diseminazioa espazioan, sarri askotan komunikazio defizienteak 

eta egia esan ezin dio inolaz ere aurre egin “kaleak” eskeintzen dituen erosotasunei, 

bera etxe bizitza edifizio moduan hartu eta, komunikazioetatik pasatuz, era guztietako 

zerbiztuetatik gertu eta etab ... luze bat. 

 Egia esan orain nekazal herrietan ere gauzak asko aldatu dira, baserri munduan 

azkenengo hamarkadetan berrikuntza asko sartu dira, baserriak berriztu, komunikazio 

hobeak daude, hau da, ate berriak irekiz joan da, baina halan eta guztiz ere oso gazte 

gutxi geratzen da baserrian, banakan bat soilik, baserriko lana oso gogorra eta latza 

delako, lan eta sakrifizio ugari eta konpentsazioak gutxi. 

 

 Urdaibaiko barrukaldeko herri nekazari batzuk 60-70 hamarkadetako exodoak 

asko zigortu zituen, agian hiritik urrutiago izatean edo, poblazio asko atera zen, 
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Errigoitik adibidez mende hasieratik biztanleen %47,0a galdu du, Nabarnizen berriz 

%60,7a, bestea baino zerbait aldenduagoa, komunikazio zailak ... faktore negatibo asko 

biltzen dira.  

 Mendatako kasua dugu era honetan aipagarria, berton ia ehun urteren barruan 

populazioaren % 70,5 galdu da, auzo batzuk ia hutsik geratu ziren, esate baterako Albiz 

auzunea. 

 

 Ildo beretik jarraituz, Muxikako herrian ere antzerako zerbait gertatu da, herria 

bere osotasunean aztertuz, ikusten dugu galera % 34,3koa izan dela, baina adibidez 

Ibarruri eta Gorozika auzoetan populazio galera ikaragarria emana da (1970. urtean 

Muxikan anexionatuak izan ziren). Mende hasieran hasita 1950eko hamarkadararte 

eboluzio positiboa izan bazuten, populazioak igon egin bazuen, eskualdeko herri 

gehienak pixkanaka pixkanaka galtzen zuten bitartean, momentu honetan erritmo 

kontrakoa bihurtzen da, orduntxe hasita gaur egunera biztanleen % 79,0 eta % 74,0 

galdu da. 

 Baserriak ere asko galdu dira, hamarkada batzuk atzerago etxeak zutik zeuden 

tokietan gaur harlauza batzuk baino ez dira ageri, esplotazio asko bertan behera geratu 

ziren eta hirira joatean, askok eta askok pinuz josi zituen solo, landa eta toki guztiak. 

 Kasu batzuetan, esate baterako Ibarruriko auzoan, bertako orografi edo geografi 

gorabeheratsua puntu beltz bat izan da nekazaritza edo abeltzantza garatzerako orduan 

eta hori izan zitekeen poblazioak alde egiteko elementu negatiboetariko bat. 

 Mundaka edo Gautegiz-Arteagako herriek izan duten galera ez da % 25era 

heltzen, baliteke aspalditik izan direlako bigarren etxebizitzetako populazioa hartuz 
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joan diren nukleoak, eta horrek agian populazioaren jaiste prozesu hori baretu edo 

idargetu du nolabaitean. 

 Urdaibai kolore askotako mosaikoa dugu, eta heterogenotasun honetan ezin 

ahaztu arrantza herriak, nekazal eremuak ezeze hauetan ere populazio galerak %30,0a 

superatzen dute, adibidetzat Elantxobe edo Eako herriek izan dutena hain zuzen ere. 

 

 Begi bistakoa da, batez ere nekazal herrietatik eman den exodoa orokorra izan 

dela, Busturialdean bi dira, Gernika eta Bermeo, alboko herriek populazioa galdu ahala  

populazioa irabazi dutenak. 

 

       Prozesu ebolutibo honen barnean baserri giroak aldakuntza nabarmenak jasan izan 

ditu, eta oso zaila da Euskal nekazal giroan propioki nekazal laboreetan oinarritutako 

herriak aurkitzea, alde batetik industri guneren batetik berauok duten hurbiltasunagatik, 

eta bestalde nekazal giroan bertan transformazio industriak badutelako jadanik 

presentziarik, baina halan eta guztiz ere nekazaritza eta abeltzantza izango dira 

gailentzen diren aktibitate nagusi biak. (14) 

 

 Baserriko familia osatzen duten ia denek bere denborarik gehienean nekazal 

lanetan iharduten dute, kasu askotan laneko ordutegitik kanpo edo asteburutean. 

Belaunaldietan hain bitxi eta berezia izan den baserritar bizitza estiloak aldaketak izan 

ditu, gehienak lantegian egiten dute lan, eta Urdaibain ugaria eta zabalduena “nekazari-

langilea”ren adibidea da. 
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 Nahiz eta lanbidez aldatu baserrian bizitzen jarraitzen dute, bera dutelako balore, 

ohitura, edo giza binkuloen sehaska eta babesleku, nolabait gizarteak berak bultzatu 

ditu, batez ere erosotasun handiago bat bilatzeko bide horretan, baserritik kanpo beste 

lanbide bat aurkitzen, baina asteburu, oporraldi edo edozein beste momentu libre 

baserrira dedikatzekoak dituzte. 

 

1.2.1.4.2. Kanpo emigrazio historikoa Urdaibain: Emigrazioa eta Inmigrazioa 

  Mugimendu migratorioetatik Urdaibai ere ez da aske geratu. Kanpo emigrazioaren 

fenomeno sendoa ezagutu izan da hemen, batez ere Ipar Amerika aldera artzaintza 

lanetan, inmigrazioaren fenomenoa ere ez zaigu ezezaguna egiten, 50-60. hamarkadetan 

hasita probintziatik kanpo datorrena hain zuzen ere; hauek biak aztertuko dira 

sakontasun handiagoarekin. 

 

• Emigrazioa 

 XIX. gizaldiaren azken hamarkadetan hasi, eta orain dela urte gutxirarte, 

bizimodua ateratzeko eta dirua egiteko artzai bezala Ameriketara joandako euskaldunak 

asko eta asko izan dira. Nekazal mundutik Ipar Ameriketan artzaintza lanetara jo zuten 

askok eta askok, ez baserri munduan lanik ez zegoelako, baizik eta sarri askotan 

maiorazkoaren kontua dela eta, eta beste zenbait kasutan  soldaduzka ekiditzeagatik ere 

atzerriratu ziren. 

 Euskaldunok New Yorkeko hiri eta mendebaldeko eremu zabal batean 

sakabanatuta bizi dira. Urdaibai edo Gernika Bermeo eskualdeko herrietatik joandako 

jende ugari dago Estatu Batuetan, hemendik hara migratutako portzentaia handi bat                  

Idahoko, Emmett, Cascade, Hailey, Shoshone, Pocatello, Rupert edo Mountain Homeko 
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hirietan bizi da. Lehen aipatu bezala Oregon eta Nevadako toki gutxi batzuetan, eta 

Idahoko estatuetan dago hemengo eskualdeko jendea gehien batean. 1990ko urtean 

egindako zentsuaren arabera, Ipar Amerikako berrogeita hamaika estadutan ia 48.000 

euskaldun zeuden, hau da, euskaldunak eta euskaldunen seme alaben artean, bi eta hiru 

belaunaldirarte. (15) 

 

Jadanik 1916rako herritxo hauetako 184 lagun, Idaho, Oregon eta Nevadako 

estatuetan bizi ziren artzai lanetara dedikatuz. Hurrengo Mapan ikus ditzakegu aztertzen 

gabiltzan eskualdeko eta inguruko zeintzuk herrietatik atera zen jendea mendearen 

hasieran. 
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1916. URTEAN OREGON, NEVADA ETA IDAHON ESKUALDEKO ETA 

INGURUETAKO 184 EUSKALDUN 
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 HERRIA EUSKALDUNAK  
  

Ispaster 
 

29 
 

 Lekeitio 26  
 Ea 15  
 Markina 14  
 Berriatua 8  
 Gizaburuaga 8  
 Mendeja 6  
 Bedarona 6  
 Amoroto 6  
 Ereño 6  
 Arteaga 5  
 Muxika 5  
 Ibarruri 5  
 Nabarniz 5  
 Natxitua 5  
 Murelaga 5  
 Arbazegi 4  
 Bolivar 4  
 Mendata 3  
 Rigoitia 3  
 Gernika 3  
 Ajangiz 2  
 Morga 2  
 Kortezubi 2  
 Akorda 2  
 Busturia 1  
 Bermeo 1  
 Ibarrangelu 1  
 Ondarroa 1  
 Murueta 1  
 Guztira 184  

 
 

Iturria: W. A. Douglass and J. Bilbao: Amerikanuak, Basques in the New World.  
University of Nevada Press, Reno, Nevada, 1975. 

 
 

 

 Esate baterako, 1890ean Idaho estatu bezala antolatu eta Batasunean parte hartu 

zuenean bertoko euskal kolonia guztiz finkatuta aurkitzen zen. Apurka apurka Estatu 

Batuetarako migrazio mugimenduak XIX. mendearen erdialderantz izan zuen hasiera 
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Euskal herrian, baina orokorrean hartuz, 1930etik 1970era doan tartea izan zen 

emigrazio mailan gorenena, eta euskal artzaia pertsonaia garrantzitsuena. (16) 

 

 1870. urterantz hasi eta mende honetako 70. hamarkadararte iraun duen, euskal 

artzaien hedakunde bat eman zen ipar ameriketako mendebaldean. Eskualde honetatik 

joan zirenak nekazal girotik zihoazen, abeltzantzan adituak eta kasu batzuetan 

artzaintzan ere. 

 

 Hainbat eta hainbat faktorek bultzatuta irten zen hemendik jendea artzai 

soldataren bila: Espainiako Guda Zibila (1936-1939), Bigarren Mundu Gudak 

ekarritako eza, eta guda ostean Frankoren erreximen politikoaren ondorioz Espainiak 

jasan behar izan zituen ondorio ekonomiko latzak. 

 

 Hemendik joan zirenak, bertotik hiru urtetarako kontratuak eraman zituzten, hau 

da, kontratazio organizatuak izan ziren, eta irteerak Iruña, Bilbo, Madril edo 

Iparraldetik egiten zituzten. (17) 

 

 Hiru urteko kontratu hauetan, lehenengo urtean hileko 200 bat dolarreko 

soldatak izan zituzten, azkenengo urtean soldata 300 bat dolarrekoa ere izan zitekeelarik 

50. hamarkadan joan zirenentzako. 

 Artzaien bizitza oso gogorra izan zen, soldata ere nahiko baxua zen Ipar 

Amerikaren bizitza mailarako, baina hemengoarekin konparatuz benetan erakargarria, 

gainera hiritar bizitzarekin inolako kontakturik ez izatean, bai bere lan motagatik eta bai 

hizkuntza ezezagunagatik, hiru urteko kontratuaz 5.000 dolar inguru aurreratzeko 
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aukera zegoen, euskal herrira bueltatzerakoan baserri bat erosi zein negozio bat jartzeko 

nahiko diru. 

 

 “Western Range Association” delakoak zer ikusia handia izan zuen, elkarte 

honen bitartez joan bait ziren baserritar asko. Kondizio gogorrekin lotzen zituzten 

euskal baserritarrak artzai lanetan diharduteko. Ikerketa egiten egon naizen bitartean bai 

hemen Urdaibai mailan eta bai han bertan Ameriketan (Boise, Nevada, Montana, 

Oregon aldean) izan dut aukera,  han artzai izandakoekin izateko; eta baita han oraindik 

beraien arrantxoetan artzaintzan jarraitzen dutenak eta artzai izan direnak eta orain beste 

negozio batzuetara dedikatzen den jendeaz mintzatzeko, benetan gauza harrigarriak eta 

interesgarriak  kontatu dizkidate. 

 

 Egia esan XX. gizaldiko artzaiaren egoera, XIX. emigratu zuenaren aldean 

desberdina zen, batez ere lehenengoek negozio propioa jartzeko sailtasun handiak eta 

serioak izan zituztelako. 

 Ipar mendebaldeko lurretan euskal artzaiaren presentzia justifikatuta zegoen, 

baina ez Ameriketako egoera onagatik, baizik eta Europa osoa igarotzen ari zen une 

kaskarragatik baino. Emigrazioaren gora beheren berri familian bizitzeko aukera izan 

dut, birraitona, aitona, osaba, aita, lehengusu, … artzai lanetan han izandakoak direlako, 

beraz informazioa zuzen zuzena da. Hemendik joaten zirenean Amerikar gobernuak 

ematen zien txartel mota bat jartzen dut adibidetzat, neure aitarena hain zuzen ere, 60. 

hamarkadaren hasieran han izan bait zen. 
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 Hemendik joaten zirenak ez zuten izaten beste aukerarik, lehenengo eta behin 

artzaintzan hasten ziren, gero han mendietan hiru urteko kontratua bukatzean beherantz 

jaisteko aukera izaten zuten edo bestela Euskal Herriratzeko. Asko eta asko berriz 

bueltatu ziren hemengo familiekin, baina beste asko Rocosas mendi altuetatik jaitsi eta 

Idaho, Nevada, Oregon edo Montana aldean geratu ziren. 

 Hemendik joan zen jendeak abeltzantzaren mundua, beraz artzantzarena ez zuten 

ezezaguna, gehientsuenak, denak ez esatearren, nekazal mundutik joan ziren, baina 

halan eta guztiz ere gogorra egin zitzaien 2.000 edo handik gorako ardi taldeekin 
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mendian ibili behar izatea, hizkuntza ezezagun batekin topo gogorra, toki ezezagunak, 

negualdi luze eta latzak, ...  

 

 Hain denboraldi luzeak, bakardade eta isolamendu luzean egiteak egin du batipat 

hizkuntza mantentzea, honekin esan dezakegu euskal kolonia dela hizkuntza hobetoen 

gorde duen kolonietariko bat Ipar Ameriketan. (18) 

 

  

Kontinente berrian gauzak honela zihoazen bitartean, hemen Frankoren 

erreximenak atzeratu bai, baina errekuperazio ekonomikoa ez zuen inolaz gelditu, eta 

1970rantz Espainiako soldata industrialak eta artzaien soldatak maila berdinean zeuden. 

Momentu horretan Euskal Herria errenta per capita altuenetariko batekin Iberirar 

penintsulako erregio industrializatuenetariko batean bihurtu zen. 

 

 Eskualde honetan oraindik 60. hamarkadaren azkenalderantz ere baserritar asko 

irten zen Ameriketarantz, errekuperazio ekonomiko hori orduantxe heltzen zegoelako, 

eta nekazal herri gehienetan ordurarte baserria lantzen zuen askok bertan behera utzi, 

eta ondorioz lanerako efektibo asko sobratzean askok kanpora joatea erabaki zuen. 

 

 Ipar Mendebalderantz abiatu zen eskualde honetatik emigratu zuen gehienak, 

baina badira beste toki batzuk ere, Hego Ameriketako Venezuela, Txile edo Argentina 

ere herrialde erakargarriak izan zituzten hemengoek, eta ezin ahaztu Australia alderantz 

jo zutenak. 

 Emigranteak finkatu ahala, beraien ahaide, herriko eta lagunei deituz joan ziren, 

horrexegaitik ia euskaldun guzti hauek herrialde edo erregio berean aurkitzea oso erraza 
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da, esate baterako Idaho alderantz joan ezkero bertoko eskualdeko hainbat eta hainbat 

famili osoa aurkitzea, Mendata, Ibarrangelu, Gernika ... 

 

• Inmigrazioa 

 Urdaibaiko populazioaren hazkundeaz hitz egiterakoan ezin ahaztu eboluzio 

honetan, bai Gernika-Lumo eta bai Bermeon inmigrazioaren fenomenoak izan duen 

papera, ezin esan adibidez Bilbon ezkerraldeko herri batzuetan izan duen besteko 

eragina, baina bai aipatzekoa. Inmigrazioa oraintsukoa dugu, sarritan entzun ahal izan 

da honako esaldi hau “Kanpotarrak trenagaz heldu dira”.  (19) 

 

Hurrengo taulan ikusten dugu eskualde mailan inmigrazioaren fenomenoak izan 

dituen etapa desberdinak. Nabari da Lehen Mundu Gudaren ostean jadanik hasiak zirela 

etorkinak hurbiltzen (1916-1935 etapan), hemen esan behar Guda horretan Espainiaren 

neutraltasunak eraginda industria bat eratzen hasi zela, batipat Gernikan 

(ejerzituarentzako armak egiten ziren) eta horrek ere erakarri zuen jendea. 

50. hamarkadaren lehen aldean hasita 60. erdi alde ingururarte hartzen du 

eskualdeak inmigranteen bolumenik handiena, honi erantsi behar zaizkio eskualdean 

eratzen diren mugimendu intramunizipalak, batez ere nekazal herri txikietatik Gernika-

Lumo eta Bermeora zuzendutakoak. Aipatutako hiri nukleoak dira inmigrazioaren 

hartzailerik nagusienak (bertako eskualdekoa, bai estatuko probintzietatik datorrena eta 

bai atzerritik datorrena ere). Busturia, Forua eta Mundakan poblazio txikiagoak izanik, 

hauetan ere neurri txikiago batean badu eraginik inmigrazioak, gainerako herrietan ez 

du ia garrantzirik. 
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Atzerritarren kasuan ere ikusten da etorrera handiena 60. hamarkadaren lehen 

aldetik 70. erdi inguruarte ematen dela, hauek kasu askotan lehen berauok emigrante 

moduan Ipar edo Hego Amerika, Australiara joandakoak dira, eta orain oparotasun 

ekonomiko bat ikusten dutenean bueltatzera animatzen dira. 

Gernikaren kasuan esate baterako Lorategieta auzunean (Errenteriatik Arratzurako 

bidean) joan ziren inmigrantean afinkatzen, berton hasi bait zen 50. hamarkadaren 

azken aldera eraikitzen, berauok ezartzeko asmotan. 

 

1905-1996 TARTEAN ESKUALDERA HELDUTAKO INMIGRAZIO BOLUMENA 

 INMIGRANTE KOPURUA 
URTE TARTEAK ESTATUKO BESTE PROBINTZIETATIK 

(BIZKAIA EZIK) 
ATZERRITIK 

1905 16 1 
1906-1915 156 19 
1916-1925 422 31 
1926-1935 840 29 
1936-1945 989 55 
1946-1955 1.313 64 
1956-1965 855 174 
1966-1975 267 120 
1976-1985 88 77 
1986-1995 59 34 
1996 1 0 
GUZTIRA 5.006 604 

Iturria: Eustat: Del barrio a la comunidad. Censos de población 
y viviendas 1986,1991 y 1996 

 
 
 

Eskualde honetara datorren inmigrazioa toki askotatik dator, 1905-1996 tartean 

estatuko beste probintzietatik eta atzerritik datorrena kontutan izan ezkeroan ia 6.000 

bat mila lagunera iristen direlarik, eta etorkinen %85 Gernika-Lumo eta Bermeon 

kontzentratzen da. Poblazio gehien bidali duten probintzien artean Andaluzia, Gaztela 

eta Leoi, Extremadura eta Galizia daude. Bermeora adibidez bi mila lagun pasatxo 

helduko dira eta Gaztela eta Leoi (441 pertdsona datoz) eta Extremaduratik (676 
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inmigrante) datoz gehienak. Gernika-Lumora berriz ia hiru mila heldu dira eta 

inmigranteon talde sendo eta nagusienak Gaztela-Leoi (1.450 inmigrante), Andaluzia 

(294 pertsona) eta Extremadurakoak (179 guztira) osatzen dituzte. Gernikatik eta 

Bermeotik hurbil dauden herri txikiagoetan Busturia (273 etorkin), Foru (139) eta 

Mundaka (128) despuntatzen dira, beste guztietan lehen esan bezala inmigrazioaren 

fenomenoak ez du ia bat ere garrantzirik. 

INMIGRAZIOAREN JATORRIA, URDAIBAI 1905-1996 

ESTATUKO BESTE PROBINTZIETATIK ETORKIN KOPURUA 
     Andaluzia 494 
     Aragoi 49 
     Asturias 92 
     Baleareak 2 
     Kanarias 23 
     Kantabria 312 
     Gaztela eta Leoi 2.014 
     Gaztela-Mantxa 173 
     Kataluinia 60 
     Valentzia 35 
     Extremadura 978 
     Galizia 386 
     Madril 129 
     Murtzia 15 
     Nafarroa 122 
     Errioxa 122 
     Ceuta/Melilla 7 
ATZERRITARRAK 604 

Iturria: Eustat: Del barrio a la comunidad. Censos de población 
y viviendas 1986,1991 y 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.5. Biztanleriaren estruktura demografikoa 

 Eskualdeko poblazioaren ezaugarri orokorrak beste edozein nekazal eskualdek 

aurkeztu ditzakeenak direla esan dezakegu. Tankera honetako eskualdeetan oso normala 
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da biztanleriaren zahartzapena eta sexuaren aldetik ematen diren desekilibrioak. 

Bestalde gazte gehienak ez dira gelditzen nekazal herri txikietan eta emakumeak ere 

emigratu egin dute gizonezkoen baino kasu gehiagotan. 

 

 Eskualdeko biztanleriaren zahartzapen garrantzitsu hau azaltzen da azken 

urteotan eman diren jaiotze-hilkortasun tasa eta hazkunde demografiko ahularengatik. 

 Eskualdeko zahartzapen Indizea nahiko altua da ( % 19,1), kontutan hartzen badugu 

poblazio bat zaharra kontsideratzen dela bere biztanleriaren %10 baino gehiagok 65 urte 

baino gehiago dituenean, Urdaibaiko biztanleria nahiko zahartuta aurkitzen dela esan 

dezakegu. Zahartzapen Indize hauek izugarri altuagoak dira herriz herriko azterketa 

egin ezkeroan, batez ere nekazal herri txikietan. (20)   

 

 EAE (%) BIZKAIA (%) URDAIBAI(%)

Zahartzapen Indizea (1) 15,3 15,6 19,1 

Dependentzia Indizea (2) 41,9 40,9 47,7 

Gazteri Indizea (1) 20,6 20,3 19,5 

Maskulinotasun Tasa (1) 95,8 94,9 96,8 
Iturria:  (1) Eustat 97-98  
              (2) Urdaibai, EAE , Bizkaia Lantikek emondako 1996ko-II-28 datuak 

 

 Gazteri Indizea (biztanleri osoarekiko dagoen 19 urterarteko biztanleria) Bizkaia 

zein Euskal Autonomi Elkartekoarekin konparatuaz ikusten da ez dela asko aldentzen, 

puntu bat hain zuzen ere. 

 Biztanleriaren estruktura honek adierazten duena zera da, apurka apurka 

piramidearen oina estutuz doala, honen ondorioz helduko da momentu bat talde 

produktiboek ezin izango dutela sostenitu beraiek osatzen duten baino talde askoz ere 
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handiagoa. Urdaibain dugu % 47,7ko Dependentzia Indizea bat. Dependentzia Indize 

honek adin estruktura desberdinen inpaktu soziala eta ekonomikoa neurtzen ditu, hau 

da, lan egiten ez duen taldeak lan taldearekiko duen dependentzia. 

 

 Dependentzia Indize hau, Bizkaiarekiko 6,8 puntu gorago aurkitzen da, eta 

Euskal Autonomi Elkartearekiko 5,8 puntu goitik. Indizeok eta bai tasa aurrerantzean 

azalduko dira sakonago. 
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1.2.1.5.1. Adin-talde eta sexuaren araberako biztanleriaren azterketa 

 Jaiotze eta Heriotz, eta Barne eta Kanpo migrazioen arteko balantzearen 

ondorengoa dugu biztanleri piramideek agertzen digutena. Toki  jakin bateko biztanleri 

piramideek, elementu guzti horiek izan dituzten portaeren araberako itxura erakusten 

dute. 

 

 1996ko Urdaibaiko Biztanleri Piramideak ,agertzen duen lehen ezaugarria da, 

emakumezko eta gizonezkoen artean dagoen disimetria edo aldea. Piramidearen oinean, 

lau urte bitarteko tarte horretan emakumezkoak gehiago direla, eta baita 64 urtetik 

gorakoetan ere; 15etik 64 urtera bitartekoetan ordea gizonezkoak gehiago dira. 

 

Biztanleri piramidea orokorrean harturik honako ezaugarri hauek aurkezten ditu: 

 

- 1937-1942, guda eta guda ostean jaiotako belaunaldiek, piramidean sartune 

garrantzitsu bat agertzen dute, jaiotze tasak asko ahuldu bait zituen gerrate horrek. 

40. hamarkada aldera, guda ostean, jaiotze tasen nolabaiteko errekuperazioa 

ematen da, baina hala eta guztiz ere bajuak izaten jarraitzen dute guda osteko ekonomi 

kaskarraren eraginez. 

 

-50. hamarkadaren azkenalditik, 70. hamarkadaren azkenaldirarte eman ziren 

jaiotze tasa altuen ondorioz, horrek sortzen duen irtenunea piramidean nabaria da. 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

122 
 
 
 
 
 

 
 

 

GERNIKA-BERMEOKO POBLAZIO PIRAMIDEA, 1996 

Iturria: 1996ko Zentsua (Lantik) 
Norberak egina 

 

- 70./80. hamarkadaren lehen urteetan emandako jaiotze tasa bajuak direla eta 

piramidean ikusten da nahiko oin istua duela, horrek izango du biharko egunean 

eraginik gizartean, bai arlo sozialean eta baita ekonomikoan. 

 

Hurrengo orrialdean Bizkaia eta Euskal Autonomi Elkarteko biztanleri 

piramideak aurkezten dira. Eskualdekoak eta bi hauek, hirurak agertzen dute elementu 

komun bat, adineko segmento ugaria, talde handia osatzen dute, eta batez ere 75 urtetik 

gorakoetan, hiruretan nagusitzen dira emakumeak. Oin istua eta gain zabala erakusten 

dute hirurak, baina batez ere Urdaibaiko piramideak adierazten du gazte jendea falta 

dela, batez ere 1etik 15-19 urtera bitartekoa hain zuzen ere.  

Bizkaia zein Euskal Autonomi Elkarteko biztanleri piramideak biak ere oin 
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istuak agertzen dituzte, Urdaibai mailako herrietan baino orekatu eta ekilibratuagoak 

alegia. 

Bizkaikoak hiru gorputz agertzen ditu. Lehenengo eta bat 0tik 10 urtera 

bitartekoa, istua eta jaiotze tasa bajuen adierazle. Bigarren gorputz bat 10-14 urteko 

kohortean hasi eta 40-44 bitarterakoa hain zuzen ere. Berau orekatua eta bete betea, 

inmigrazioaren fenomenoa ezagutu du probintzia honek, estatuko beste probintzia 

batzuk exodoa edo emigrazioa jasan dituzten heinean, eta horrek badu bere erreflejua 

piramidean. 45-49 kohorteak, horrek markatzen du bigarren eta hirugarren gorputzerako 

aldaketa, berton sama edo sargune sakon bat da nabari, guda osteko belaunaldiak, guda 

ostean, jaiotze tasak zeharo jaitsi ziren, sortutako panorama sozio-ekonomiko 

kaskarraren eraginez. Hemendik aurrera hirugarren gorputz bat eratzen da, eta esan 

behar 55-59 kohortean ere sargunea ikuste dela, baina ez da lehen aipatu dugunaren 

bestekoa. 75 urtetik gorako adinetan emakumezkoak dira nagusi. 

 

Euskal autonomi Elkarteko biztanleri piramideak ere beste hiru gorputz 

aurkezten ditu, baina askoz ere ekilibratuagoak, hau da, sartu-irten eta gora behera 

gutxiagorekin. Oina Bizkaiakoak baino istuagoa du honek, behintzat 0tik 14ra doan 

lehen gorputz horretan. Hurrengo gorputza 15-19 urte bitartean hasi eta 50-54 urteetara 

doakigu, eta sexu bietako aldeak simetria agertzen dute. 55-59 kohortean esango nuke 

etena ematen dela, baina ez Bizkaiako piramidean ematen zen bezain akusatua, hau da, 

Guda Zibil ostean eman zen krisialdi latzaren ondorioa, jaiotze tasak ahuldu ezeze 

gaixotasunek hilkortasun tasak igo zituzten. Hemendik aurrera hirugarren gorputza, 
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emakumezkoen aldera inklinatzen da pixka bat, 75 urtetik aurrera askoz ere nabariago. 

BIZKAIKO BIZTANLERI PIRAMIDEA (1996) 

 

EUSKAL AUTONOMI ELKARTEKO BIZTANLERI PIRAMIDEA (1996) 
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Iturria: 1996ko Zentsua (Lantik) 

Norberak egina 
1.2.1.5.1.1. Urdaibaiko Biztanleri piramideak herriz herri 

 Biztanleri piramideak herriz herrikoak egin dira, (21), osagarri moduan Gazteri, 

Zahartzapen eta Dependentzia Indizeak eta Maskulinotasun Tasa (Sex-Ratioa) ere jarri 

direlarik. 

 Eskualdea osatzen duten hogei herrien biztanleri piramideak, konprobatu ahal 

izango den moduan, gehienak oin istua eta goi zabala erakusten dute, gazte gutxi eta 

zahar asko dagoenaren erakutsia, 75 urtetik gorako taldean emakumeak gailentzen 

direlarik. 

 

Gernika-Lumoko eta Bermeoko biztanleri piramideak esate baterako nahiko 

orekatuak aurkezten dira, jakina berauotan dago eskualdeko populazio kontzentrazio 

handiena, eta horrek nolabait izkutuan uzten ditu datu demografikoak aztertzerako 

orduan ager daitezkeen arazoak, dena den begi bistakoa bietan nahiko gazteri indize 

bajuak daudela, oin istua agertzen bait dute. 

 

Herriz herrizko biztanleri piramideetan, poblazioak ere txikiagoak direnez arazo 

horiek ageriagoan geratzen dira, adibidez Nabarniz, Arratzu, eta Ibarrangeluko 

piramideak oso irregularrak dira, eta Ea edo Elantxobe bezalako itsas herrietan ia 

inbertuta aurkitzen da, oin oso istu eta gain zabalarekin. 

Ereño, Errigoiti, Mendatako nekazal herrietan oso nabaria da gazte jendearen 

hutsunea piramidean, horrek izugarrizko arazoak sor ditzake etorkizunean, batez ere 
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pertsona nagusi asko delako eta belaunaldi erreleboa emateko egoera larrian izango 

direlako. Muxika nahiz eta nekazal herria izan eta gainera jasan duen exodoarekin, 

piramidea nahiko orekatsu aurkezten da, asko esan nahi du Gernikatik duen 

hurbiltasunak, gainera herri eskola mantendu du, bertan ezartzen ari den industria, 

etxeen eraikuntza, … faktore oso positiboak benetan. 

  Busturia eta Foruaren kasua ere nahiko antzerakoak dira, aspaldi honetan eman 

den etxebizitzen eraikuntzak eta Bermeo edo Gernikarekiko hurbiltasunak, poblazioa 

erakarri dute. Mundaka, Gautegiz-Arteaga, Sukarrietak bizitza forma hiritarragoekin 

eutsi egiten die populazioari, eta piramidearen alde biak nahiko orekan daude. 
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 Maskulinotasun Tasa (%) 108,6  
 Gazteri Indizea (%) 18,2  
 Zahartzapen Indizea (%) 20,3  
 Dependentzia Indizea (%) 50,7  
 
Maskulinotasun Tasa (%) gizonezkoen bizt. / emakumezkoen bizt. x 100 
Gazteri Indizea (%) 19 urtetik < bizt. / bizt. osoa x 100 
Zahartzapen Indizea (%) 65 urtetik > bizt. / bizt. osoa x 100 
Dependentzia Indizea (%) 15 urtetik < bizt. + 65 urtetik > bizt. / 15-64 bitarteko bizt. x 100 

 
 

Biztanleri piramide ia inbertitua du Ajangiz herriak, gain oso zabala eta oin 

istua, 75  urtetik gorako segmentoan emakumezkoen portzentaia zertxobait altuagoa da 

baina ez asko. 50-54 urtetik gorakoetan estutasuna nabari da, 30-45 bitartekoan baino  

sakonagoa alegia, zergatik hau?, 60. hamarkadan  hemen ere eman zelako emigraziorik. 

30etik 44 bitarterako populazioa beste nekazal herri batzuetan baino zabalagoa da, 

azkenengo urteetan Ajangizen instituzio lokalaren iniziatibaz etxegintza bultzatu da 

herriko gazte jendea gelditu ahal izateko eta etorri ere egin dira, honetan Gernikarekiko 

hurbiltasunak izan du zer ikusirik, gainera berton  herrian da Maier enpresa, eta 

lanpostu ugari sortu du aspaldian. 
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 Maskulinotasun Tasa (%) 102,5  
 Gazteri Indizea (%) 18,7  
 Zahartzapen Indizea (%) 23,3  
 Dependentzia Indizea (%) 60,0  
 

 

Gernika-Lumotik oso hurbil dagoen herri honetako biztanleri piramidean, sartun 

irten asko nabaritzen da. Hasteko, oinean Ajangizen izan den baino haur falta 

nabariagoa da, 10 urtera bitartekoetan  hain zuzen ere. 

10-14 urtetik, 20-24 urte bitartera gorputza zabaldu egiten da, hauek dira oraindik  

nekazal munduan gurasoekin bizi direnak, baina gero sartune bat nabari da, piramidea 

berriz zabaltzeko 40-50  urte bitartekoetan, gizonezkoen aldera gehiago. 

Hurrengo sartunean 54-60 urte ingurukoetan ematen da, 60. hamarkadan  baserria utzi 

eta “kalera” emigratu zutenen falta. Jubilatzeko adinetik gorakoetan emakumezkoak    

gailentzen dira. 
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 Maskulinotasun Tasa (%) 97,1  
 Gazteri Indizea (%) 20,1  
 Zahartzapen Indizea (%) 18,4  
 Dependentzia Indizea (%) 45,5  
 

Bermeoko biztanleri piramide honek gorputz orekatu eta ekilibratuago bat 

erakusten  du, ezin ahaztu Gernika-Lumorekin batera berau dela eskualdeko poblazio  

kontzentraziorik handiena, dena den akusatzen dira zahartzapen indize altuak eta  

gazteri indize  bajuak. Beste herri  txiki batzuekin  konparatuz oin zabalagoa du, eta  

gorputza ere askoz ere sendoagoa, herri txikietatik jendea ateratzen joan den heinean, 

bai Bermeok eta Gernika-Lumok hartu egin dutelako, eta gainera ez bakarrik 

eskualdekoa, baizik eta probintziatik kanpo heldu den inmigrazioa  hartu du baita. 

Gorputza zertxobait istuagoa nabaritzen da 55-59tik gora dauden kohorteetan, baliteke 

hemen ere emigrazioak ikuturik izatea.  75 urtetik  gorako  poblazioan emakumezkoak  

nagusitzen dira, hau ia konstante bat da eskualdeko herri gehienetan.                                                      
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 Maskulinotasun Tasa (%) 101,9  
 Gazteri Indizea (%) 18,0  
 Zahartzapen Indizea (%) 21,4  
 Dependentzia Indizea (%) 44,5  
 

Ez da 2.000 biztanlera heltzen, baina populazioari dagokionean eskualdean 

dagoen zabalenetariko bat da Muxika, Mundaka eta Forurekin. 1960-1996 bitartean 

populazioa irabazi egin duen herrietariko bat dugu berau, nahiz eta igoera aipagarri bat 

izan ez den arren, positiboa dena den. Busturia Gernika-Lumo eta Bermeotik, 

eskualdeko bi gune garrantzitsuenetatik oso hurbil eta gainera trenez oso ondo 

komunikatuta, aspaldi honetan hiri nukleo garrantzitsu bat eratu du, nola edo hala 

horrek frenu bat jarri dio gazte segmentoaren emigrazioari, eta hori nabari da biztanleri 

piramidean. 10-14 urte bitartekoetan oin istua erakusten badu ere, nahiko orekatu 

mantentzen da, emakumezkoetan 35-39 kohortean sama bat nabari da, eta gero sexu 

bietan 55-59 bitartean ere. 75 urtetik gorakoetan piku nabarmen bat ematen da 

emakumezkoetan. 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

131 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 Maskulinotasun Tasa (%) 92,0  
 Gazteri Indizea (%) 13,1  
 Zahartzapen Indizea (%) 26,3  
 Dependentzia Indizea (%) 55,6  
 
 

Kostaldeko herri txiki honetatik bere egoera orografiko kaskarra dela eta 

etengabe atera da jendea, nekazaritzaren arloan oso garrantzi handia izan du herri 

honek, baina erliebearen eraginez, ez da izan posible behar den bezalako esplotazio bat 

gauzatzea, hau izan da jendea emigraziora bultzatzeko faktoreetariko bat. 

 

Biztanleri piramidea ez da hain orekatua, oina istua du, haur gutxi dago, 25-29 

urtetik 40-44 bitarterako adin taldeak gorputz nahiko sendoa erakusten du, baina 

eskualdeko ia piramide guztietan konstantea den moduan sama istutu egiten da 50etik 

60 bat urtera bitartean, hor nabari da emigrazioaren ondorioa edo aztarna. 
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 Maskulinotasun Tasa (%) 81,4  
 Gazteri Indizea (%) 19,4  
 Zahartzapen Indizea (%) 27,6  
 Dependentzia Indizea (%) 67,3  
 

 
Hedaduraz Urdaibaiko udalerri txikiena da eta betidanik izan du itsasoarekiko 

lotura sendoa. 1960tik gaur egunera populazioaren galtze graduala jasan du, jende 

gazteak ez du izan nahi arrantza lanetara dedikatu eta orduan alde egin du Gernika, 

Zornotza edo Bilbo bezalako hirietara. 

Earen antzera piramide nahiko estua suertatzen da, baina honek hagin gehiago 

erakusten ditu, emakumezkoen talderantz inklinatzen da eta maskulinitate tasen 

azterketan ikusiko denez hau bezalako itsas herrietan nekazal herrietan baino baxuaga 

da, itsasora dedikatu direnak gizonezkoak izan direlako gehien batean eta portzentai 

altuago batean utzi dutelako herria. 75 urtetik gorakoetan Ean baino desekilibrio 

gutxiago dago hemen sexu taldeen artean, dena den emakumeak nagusitzen dira. 
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 Maskulinotasun  Tasa (%) 98,5  
 Gazteri Indizea (%) 16,4  
 Zahartzapen Indizea (%) 25,3  
 Dependentzia Indizea (%) 54,5  

 
Ereñok eskualdeko biztanleri laburrenetariko bat du eta mendearen hasiera 

hasieratik beherantz egin du etengabe bertoko populazioak. Nekazal lanetara dedikatu 

izan da bertoko jendea, baina gaur egun nagusitzen direnak esplotazio mistoak dira, 

baserriko lana, fabrikan edo beste edonon lana eginaz konpaginatuaz. 

Oinean ikusten dena da gazteria falta dela, handiagoa emakumezkoen aldean. 25-29 

bitarteko gazteek gorputz nahiko sendoa erakusten dute, baina 30-34 kohortean 

emakumezkoetan ikusten da hutsunerik, hauek dira ezkontzean herritik kanpora bizitzen 

joan direnen kasuak. Hortik gorantz nahiko gorputz konpaktua eratzen da piramidean, 

hor berriz nabari da emakumezkoetan falta, 25-30 urte ingururekin joan egin zirenak 

dira hauek, egia esan emakumeak nekazal guneetatik emigraziorako joera handia izan 

du, gizonezkoak baino gehiago. 
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 Maskulinotasun Tasa (%) 118,3  
 Gazteri Indizea (%) 11,5  
 Zahartzapen Indizea (%) 29,2  
 Dependentzia Indizea (%) 72,9  

 
XX. mendearen lehenengoan hasita etengabeko populazio galera jasan izan du 

eta are gehiago azken hamarkadetan. Piramide inbertitua da, goi oso zabala eta 

behekalde istuarekin, batez ere emakumezkoen taldean falta handiak somatzen dira, 

sartun irten asko du, oso gora beheratsua da. Poblazio nahiko zaharkitua nabaritzen da, 

herri honek eskualdeko zahartzapen indize altuenetariko bat du, eta gazteri indize oso 

baxuak. 20-25 bitarteko poblazioa oso istua da, eta hemendik gorantza, 55 urte 

ingururarte oso desorekatu agertzen da. 55-59 urte bitarte dituztenen artean sargune 

nabaria da, hauek dira 60-70 hamarkadan zehar alde egin zutenak, garai horretan 

Errigoitik ia hirurehun laguneko hutsunea jasan zuen. 60tik gora daudenak gorputz 

orekatua eratzen dute, sexu bietako taldeak hain zuzen ere. 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

135 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Maskulinotasun Tasa (%) 102,2  
 Gazteri Indizea (%) 20,4  
 Zahartzapen Indizea (%) 16,6  
 Dependentzia Indizea (%) 40,3  
 

Foruko herriak XX. mendean hazkunde positiboa izan du, berau da 

Busturiarekin  batera poblazioa irabazten joan den herria, antzerako nekazal herriak 

populazio galera larriak izan dituzten bitartean. Foru oso hurbil dago bai Gernikatik eta 

bai Bermeotik ere, gainera trenarekin oso ondo komunikatuta. Aspaldiko urteekin 

Foruren hiri nukleoa asko handitu  eta garatu da, herriko jende gaztea berton geratu da 

eta Gernikaldeko jendea ere asko joan da bertora bizitzera. Piramideak oin istua izaten 

jarraitzen du baina ikusten da erdiko gorputza sendoa duela. 55-59 bitarteko 

emakumezkoen artean ikusten da husgune garrantzitsu bat, 60. hamarkadan hogeitaka 

urte zituztenak neskame lanetan atera eta herritik kanpora ezkondu zirenak. Eskualdeko 

beste nekazal herri batzuk baino zahartzapen indize txikiagoa du, eta gazteri indizeak 

ere nahiko altuak, horrekin ikus daiteke etorkizunik. 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

136 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Maskulinotasun Tasa (%) 97,9  
 Gazteri Indizea (%) 18,1  
 Zahartzapen Indizea (%) 21,4  
 Dependentzia Indizea (%) 55,2  
 

 
Herri nekazari honek azkenaldi honetan beherantz egin du populazioari 

dagokienean eta horrek errefleju badu biztanleri piramidean. 1960-1981 urteen bitartean 

izan da jaitsiera nabarmenena, 1981-1991 tartean berriz gorantz egingo du, 1991-

1996an berriz jaisteko. Piramideak irregulartasun ugari agertzen ditu, batez ere orain 

arte etengabe errepikatzen aritu izan garen horregatik, jaiotze tasa baju eta hilkortasun  

tasa altuengatik, eta adineko taldean emakumezkoen nagusigoa. Behe aldean gorputz 

istua agertu arren, 20-24 urte bitartetik 40-44 urte aldera nahiko orekatua dela esan 

genezake, azken tarte horretan gizonezkoetan hutsune garrantzitsu bat agertzen delarik, 

eta baita  50-54 urteko kohortean ere, 60. hamarkadan industrializazio garaian baserriak 

pinuz landatu eta “kalera” bizitzen alde egin zutenen hutsunea. 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

137 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Maskulinotasun Tasa (%) 94,4  
 Gazteri Indizea (%) 20,8  
 Zahartzapen Indizea (%) 16,7  
 Dependentzia Indizea (%) 42,6  

  
 

Herri hau da Bermeorekin batera poblazio kontzentrazio bolumen handiena duen 

hiri nukleoa, ia 16.000 biztanle bizi direlarik. Tankera honetako hiri poblazioak, nekazal 

poblazio batek baino errazago izkutatu behar lituzke demografikoki izan daitezkeen 

arazoak, baina esan behar inbertitutako piramidearen itxura hartuz doala. 

70. hamarkadaren azken aldera eta 80. hamarkadaren lehen urteetan emandako jaiotze 

tasa bajuak direla eta piramidean nahiko oin istua ikusten da. 50. hamarkadaren azken 

aldetik 70. hamarkadaren azkenaldirarte ematen diren jaiotze tasa nahiko altuen 

ondorioz, piramidean irtenune nabaria sortzen du horrek. Sargune garrantzitsua ikusten 

da berriz 1937-1942 guda eta guda ostean jaiotako belaunaldien artean, jaiotze tasak 

asko ahuldu zituelako horrek, 40. azken aldera errekuperazioa ematen den arren 

oraindik jaiotze tasak bajuak izaten jarraitzen dute. 
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 Maskulinotasun  Tasa (%) 87,5  
 Gazteri Indizea (%) 13,3  
 Zahartzapen Indizea (%) 28,0  
 Dependentzia Indizea (%) 70,9  

 
Ibarrangeluko piramidea eskualde mailako irregularrena dela esan daiteke. Oso 

oin istua agertzen du  benetan, 60. hamarkadan herritik alde egin zutenen ondorio 

klarua, dena den nahiko gorputz simetrikoa agertzen du 20-24/40-44 urtera bitarteko 

kohorteetan, laburragoa izanik emakumezkoen taldean. 50-54/55-59 urteen bitartean 

sama istu bat agertzen da, emigrazioaren fenomenoak eraginda sortzen da hori. 

Emigrazio honen arrazoietariko bat herriaren orografia traketsa, oso menditsua eta 

arrokatsua bait da, eta hori oztopo bat da  behar den bezalako esplotazio bat gauzatzeko. 

1960-1981 bitartean nabari jaisten da poblazioa, ia erdira hain zuzen ere, dena den 

azkenengo urteetan bigarren etxebizitza ugari egin dira herrian, batez ere Laida eta 

Lagako hondartzek sortzen duten turismoaz lotuta, eta denak ez badira ere batzuk beti 

gelditzen dira herrian, eta populazio maila bati eusteko balio dio honek. 
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 Maskulinotasun Tasa (%)   
 Gazteri Indizea (%) 19,0  
 Zahartzapen Indizea (%) 25,8  
 Dependentzia Indizea (%) 59,7  
 

Sartu-irten asko agertzen ditu Kortezubiko biztanleri piramideak. 10-14 urte 

bitarteko adin taldeetan bai gizonezko eta bai emakumezko aldeetan simetria bat nabari 

da, baina nabaritzen da baita orain arteko piramideetan ikusi dugun jaiotze tasen 

ahultasuna. Zabaldu egiten da gorputza 30-34 urte bitartekoen aldera, 60. hamarkadan 

orokorrean eman zen eztanda demografikoaren ondorioa nolabaitean. 35-39 kohortean 

gizonezkoen taldean ikusten da asko gehiago direla, piku bat agertzen da, Mendata, 

Morga eta Errigoitirekin maskulinitate tasa altuena agertzen du. Mutil zaharren 

portzentaia handia izaten da nekazal nukleo txiki eta itxietan, emakumea izan da 

portzentai altuago batean nekazal mundutik atera dena. 55-59 bitartean halako sama istu 

bat ikusten da, eta berau emigrazioak eragindakoa dela esan daiteke, sartune honetan ere 

ikusten da emakume taldean gutxiago direla. Beste herri batzuetan 75 urtetik gorakoetan 

emakumearen nagusigoa nabarmena da, baina hemen ez da hain akusatua. 
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 Maskulinotasun Tasa (%) 121,3  
 Gazteri Indizea (%) 14,1  
 Zahartzapen Indizea (%) 28,0  
 Dependentzia Indizea (%) 65,8  
 
 

Mendata Urdaibairen barrukaldeko nekazal herria dugu, eta aspalditik jasan izan 

du emigrazioaren fenomenoa, horrek eraginda sortu da irudietan dugun piramide 

inbertitua. Emakumezko eta gizonezko taldeen artean desekilibrioa begi bistakoa da, 

baina desekilibrio hau ia guztiz orekatzen da 75 urtetik gorako taldean. Emakumeen 

segmentoa, lehenengo neskame moduan eta gero ezkontzean neurri handiago batean 

atera da nekazal guneetatik, bestela ikusi baino ez horrek biztanleri piramidean sortu 

dituen akatsak, maskulinitate tasetan ikusten da Urdaibaiko altuena duela hain zuzen 

ere. Herri honetan mutil zaharren kasua aipagarria da, emigrazioaren ondorioz kide 

bakarreko familia asko eratu zen, eta, alde batetik ez dute lagundu errelebo 

demografikoan eta beste aldetik baserrien belaunaldi erreleboa ere kolokan jartzen dute, 

beraien eskuetan dauden baserriak bertan behera geldituko direlako. 
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 Maskulinotasun Tasa (%) 115,6  
 Gazteri Indizea (%) 15,5  
 Zahartzapen Indizea (%) 27,2  
 Dependentzia Indizea (%) 68,4  
 

 
Urdaibaiko nekazal herri honen eboluzio demografikoa ere negatiboa izan da 

1960-1996 bitartean, Mendata bezala biztanleri piramide inbertitua agertzen du, baina 

adin kohorteetan ekilibrio handiago bat lortzen du honek, gorputz beteago bat eratuaz. 

 

Gizonezko/emakumezko taldeen artean, lehenengoarengana inklinatzen da 

balantza, sartune gehiago daude emakumezko taldean, horra hor maskulinitate tasa 

horiek sortzen dituzten arazoak, Mendatan gertatzen den bezala. Jaiotze tasak hemen 

ere bajuak dira, eta hori oin istuan nabaritzen da argi eta garbi, dena den Mendata, 

Errigoiti, Ereño bezalako nekazal guneak baino zerbait behe zabalagoa erakusten du 

honek. 
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 Maskulinotasun Tasa (%) 86,8  
 Gazteri Indizea (%) 19,1  
 Zahartzapen Indizea (%) 21,6  
 Dependentzia Indizea (%) 52,6  
 

Kostaldeko herri honek 1960-1996 tartean, 60-70 hamarkadan izan zuen 

populazio galtzerik, baina gero gorantz egin du, eutsi egin dio tonika positibo bati. 

Emakumezko eta gizonezko taldeen artean ez dago horrenbesteko desekilibriorik, 

nekazal munduan emakumea da mundu hori uzteko joera erakutsi duena, hemen berriz 

(Elantxobe eta Ibarrangelun ere) gizonezkoa izan da gehiago atera dena. Itsas gizon 

ugari izan da, eta itsasoa ogibide izanik hauek portzentai altuago batean herritik kanpo 

eratu dute familia, horregatik maskulinitate tasa bajuago horien arrazoia. Biztanleri 

piramidea nahiko betea agertzen du, estua bai baina hutsune inportanterik gabe, 

hemendik aurrerako  gorputza ere nahiko sendoa da, eta ematen du zahartzapen indize 

larririk ez duela agertzen, hala ere 75etik gorako pikua konstantea da. Mundaka 90. 

hamarkadaren zehar turismoko herri baten bilakatu da, zerbitzuen mailan bikain jokatu 

du, uda partean gehien bat, eta horrek gazte jendea bertan herrian utzi du, lanpostuak 
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sortu direlako, eta piramidean horrek badu erreflejorik. 

 

 Maskulinotasun Tasa (%) 106,1  
 Gazteri Indizea (%) 15,8  
 Zahartzapen Indizea (%) 23,2  
 Dependentzia Indizea (%) 65,9  

 
Poblazioari dagokionean Urdaibaiko herririk txikiena dugu Murueta. Beronek 

agertzen duen biztanleri piramidea irregularra da, hiru gorputz agertzen dituela esango 

nuke. Lehenengo eta behin 20-24 urtera bitarteko poblazioa ikusten da istua dela baina 

dena den beste herri txiki asko baino zabalagoa eta badirudi eutsi egiten diola. 25-

29/45-49 adin taldeko poblazioak nahiko gorputz ekilibratua sortzen dute, bai 

gizonezko eta bai emakumezkoen talde bietan. 

50-64 urteen bitartean sama istu bat agertzen du, ezin ahaztu Murueta ere betidaniko 

nekazal herria izan dugula, eta berau ere ez zela fenomeno horretatik libre geratu. Esan 

behar “Astilleros de Murueta” enpresak frenatu izan duela apurren bat ihes masibo hau. 

Hirugarren gorputz bat 55tik gorakoak osatzen dute, 65-69 urte bitartekoetan izan ezik 
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emakumezko taldea zabalagoa izanik. 

 
 Maskulinotasun Tasa (%) 108,0  
 Gazteri Indizea (%) 15,4  
 Zahartzapen Indizea (%) 23,5  
 Dependentzia Indizea (%) 46,6  

 

Muxikako herria Urdaibain dugun zabalena da, 50 Km²ko azalerarekin, eta 

1960-1996 tartean poblazio asko galdu duen arren, Gernika-Lumo eta Bermeoren 

atzetik handiena da. Nekazal munduko eskualdeko beste herri batzuetako biztanleri 

piramideak kontutan izaten baditugu esan behar berau dela beteena eta sartun-irten 

gutxien agertzen dituena, zergatik ?, aspaldi honetan batez ere BI-635 errepidearen 

aldamenetan egurrarekin zer ikusia duten enpresa asko ezarri dira (Ebaki XXI, Papelera 

Inama, Zerrategiak, …) eta baita bestelako tailerrak ere (Industrias Arruti, 

Construcciones Muxika, eta kotxeen kontzesionarioak ere) eta guzti honek egin duena 

da poblazioari eutsi, lana berton herrian izan delako. 
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0tik 14 bitarteko populazioa ekilibratua mantentzen da, honetan izan du eragin 

handia berton herrian eskola mantentzeak (Urretxindorra ikastola). 15-19 urtetik 35-

49rako gorputza sendoa da, eta orekatua, azken kohorte horretan nabaritzen da 

emakumezkoen taldean, gizonezkoekin konparatuz gutxiago direla. 40-44/55-59 

urteetan zerbait istutzen da gorputza, baina grafikoki behintzat gutxiago nabaritzen da 

exodoaren eragina. Aipatutako kohorte honetan esan genezake emakumezkoen aldean 

sartune bat ikusten dela, segmento honek nekazal mundutik joera handia izan du 

kanpora joateko. 

Jubilatzeko sasoian dauden poblazio taldeak ere oreka bat mantentzen dute, baina pixka 

bat emakumeen aldera inklinatzen da pisua, 75 urtetik nabarmen gainera. 

 

 
 Maskulinotasun Tasa (%) 92,1  
 Gazteri Indizea (%) 15,1  
 Zahartzapen Indizea (%) 29,3  
 Dependentzia Indizea (%) 66,8  
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Herri honetako biztanleri piramidea hitz batek definitzen duela esango nuke nik, 

irregulartasunak hain zuzen ere, adin talde guztietan agertzen ditu sartun-irten gora 

beheratsuak. Hemen exodoa oso fuertea eta konstantea izan dela ohartzen da bat, 

kontutan izan herri honen kasua Bizkaian eman den populazio isolatuen kasuetariko bat 

dugula, isolamendu hau Gabikatik, Elejalde, Ereñorekin lotzen duen bidea zabaltzean 

apurtu zen arte. 

Urdaibain aurki ditzakegun terreno aldapatsuenetan kokatzen da herri hau, 

beraz, nekazal esplotazio bat behar den bezala gauzatzeko ere orografia aldetik oztopo 

handiak izan dira, beraz jendeak egin duena da emigratu. Urdaibai mailako zahartzapen 

indize altuenak ditu herri honek. 

 

Oin irregularra duen arren ikusten da haurrak egon badaudela, gaur egun 

Gernikatik Nabarnizerako errepidea ere konponduta dago, komunikazio bidea ez da 

hain traketsa, orduan gazte batzuk beti geratzen dira herrian, eta hori agertu egiten da 

grafikoan.  

25-29/35-39 bitarteko adin taldeetan emakumezko taldea zabalagoa da, eta 40-

44/50-54 aldeetan berriz gizonezkoena. 55-59tik gorantza desorekatuta aurkitzen dira 

adin taldeak, emakumezkoen aldera pisatzen du balantzak gehien bat, batez ere adin 

nagusietan. 
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 Maskulinotasun Tasa (%) 102,5  
 Gazteri Indizea (%) 16,2  
 Zahartzapen Indizea (%) 21,0  
 Dependentzia Indizea (%) 47,1  
 

 
 1960-1996 bitartean herri honetan populazioari dagokionean, lehenengo 

hamarkadan, hau da, 60-70 inguruan galtzen du biztanleri multzo handiena, ordutik 

1996ra gorantz egiten du, inkrementua ez da horrenbestekoa baina pixkanaka pixkanaka 

egoera positibo baten mantenduko da. 15-19 eta 20-24 adin taldeen artean batez ere 

gizonezkoen aldera piku garrantzitsu bi ikusten ditugu eta 30-34 tartean gizonezkoetan 

berriz piku hauek badute azalpenik, Sukarrieta aspaldi honetan turismo arloan 

zerbitzuen sektorean espezializatzen ari da (kontutan izan behar dugu batez ere udako 

turismoa) eta beronek hainbat enplegu sortzen duela, batez ere errestaurazio mailan, eta 

hor egon daiteke herrian jende gaztea geratzearen arrazoietariko bat, eta bestalde trenez 

ondo komunikatuta daudela eta hori ere eragingarria da. 
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Adin talde helduetan (50, 54, …) desoreka handiagoa nabaritzen da, 

gizonezkoen aldean, emakumezkoena ekilibratuagoa mantentzen da. Sukarrieta 

Urdaibaiko itsas herri garrantzitsua dugu, itsas gizonak eman dituena hain zuzen ere, 

hauek izaten dira lanagatik eta kanpora ateratzen direnak, eta sarri askotan herritik 

kanpo geratzen direnak, ezkondu eta familia sortzean, horregatik horrenbeste sartun-

irten piramidean, batez ere gizonezkoen aldean.  

 

Hurrengo orrialdeetan herriz herriko biztanleri piramideak eta berauotan eman 

den poblazio eboluzioa jartzen dira grafikoetan, laburpen bat bezala. 
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HERRIZ HERRIKO POBLAZIOAREN EBOLUZIOA 
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1.2.1.5.1.2. Sex-Ratioa (Maskulinotasun Tasa), Dependentzia, Gazteri eta 

Zahartzapen Indizeak. (22) 

 

• SEX-RATIOA (Maskulinotasun Tasa): Emakumezko eta gizonezko biztanleri 

kopuruaren erlazioa  (23) 

 

 SEX-RATIOA 
 (Maskulinotasun Tasa) 

 
Emakumezkoen poblazioa x 
100 
  Gizonezkoen poblazioa 

 

 

 
 EUSKAL AUTONOMI ELKARTEA 

(Maskulinotasun Tasa) 
% 95,8 

 

                                                           
                                         BIZKAIA 

(Maskulinotasun Tasa) 
% 94,9 

 

 
                                         URDAIBAI 

(Maskulinotasun Tasa) 
% 96,8 

 

Iturria: Eustat, 97-98 

 

  Tasa hau poblazio jakin batean eta momentu jakin batean gizonezko eta emakumezko 

taldeak duten pisua neurtzeko erabiltzen da. Oso tasa adierazgarria da, batez ere guk 

estudiatu dugun nekazal munduko espazioan “mutil zaharren” kasuak asko direlako, eta 

nolabaitean era honetan sortzen diren desekilibrioak neurtzeko erabiltzen dugu hau. 

 

1960ko exodoaren eraginez kide bakarreko familiak eta familia unipertsonal asko eratu 
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zen, gurasoekin baserrian gelditzen zen ezkongabeak, eta gaur egun bakarrik bizi 

direnak, noski ezkondu ez direlako eta familiarik sortu ez dutelako. 

 Mendatan, Errigoitin, Morgan, … kasu asko daude, eta etorkizunean pentsatu behar 

dena da berauon eskuetan dauden baserriak belaunaldi errelebo falta batengatik bertan 

behera geldituko direla, gainera erreleboaren asunto horretan pentsatu ere ez dute egin, 

bizirik dauden bitartean eta ahal duten neurrian lanean jarraitzeko asmoa dutelako eta 

gerokoak gero, ez dago etorkizunerako plangintza bat. 

 

Datuen arabera ikusi dezakegu nola Urdaibai mailan ateratzen den sex-ratio tasa 

(%96,8) Bizkaian baino puntu bi altuagoa dela eta Euskal Herri mailakoaren puntu bat 

goitik dagoela. Ateratzen den aldea ez da bat ere handia baina Urdaibairen batazbesteko 

tasaren gainetik dauden herriak asko dira eskualdean. 

 

Ikusten da barrukaldeko herriak direla, biztanleri oso motza dutenak, eta desekilibrio 

larrienak agertzen dituztenak ere bai. Barrukaldeko nekazal herri txikietan mutilzahar 

portzentaia altuak daude, eta horrek eragin ditu nolabait maskulinotasun tasaren hain 

emaitza altuak. 
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MASKULINITATE TASAK HERRIZ HERRI (SEX-RATIOA), 1996 
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Iturria: Eustat 97-98 

Norberak egina 
 HERRIA SEX-RATIOA 

MAKULINITATE TASAK (%) 
 

 Mendata 121,3  
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 Errigoiti 108,3  
 Morga 115,6  
 Kortezubi 110,2  
 Ajangiz 108,6  
 Muxika 108,0  
 Murueta 106,1  
 Arratzu/Sukarrieta 102,5  

 
Iturria: Eustat, 97-98 

Norberak egina  

 

  Beste herri batzuk ordea eskualdeko batazbesteko tasaren behetik daude 

adibidez itsasoarekin zer ikusia duten herriak, demagun Elantxobe, Ea, Mundaka, edo 

Ibarrangelun alderantzizko fenomenoa nabaritzen da, gizonezkotan baino 

emakumezkotan gehiago da. 

 HERRIA TASA (%)  
 Elantxobe 81,4  
 Mundaka 86,8  
 Ibarrangelu 87,5  
 Nabarniz 92,1  
 Ea 92,8  
 Gernika 94,4  
 

Iturria: Eustat, 97-98 

 

      Herri hauetan itsasora lanera atera dena beti izan da gizonezkoa, eta askotan herritik 

kanpora familia sortu duena ere, emakumezkoaren kasuan berriz nekazal herri batzuetan 

baino portzentai altuago batean geratu dira itsas herri hauotan, zergatik ? arrantzaren 

munduak lana sortu duelako, historikoki emakumeak egin dituzten lanak alegia, sareak 

josi, arrain kontserbak, … 

• DEPENDENTZIA INDIZEA (24) 
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 DEPENDENTZIA INDIZEA 
  

15 urtetik < pobl.+ 65 urtetik > pobl. x 100 
          15/64 urte bitarteko poblazioa 

 

 

 
 
 EUSKAL AUTONOMI ELKARTEA 

(Dependentzia Indizea) 
% 41,9 

 

 
                                                          
                                         BIZKAIA 

(Dependentzia Indizea) 
% 40,9 

 

 
 
                                         URDAIBAI 

(Dependentzia Indizea) 
% 47,7 

 

 

Iturria: Lantik, 1996ko Otsailak 28ko datuak 
Norberak egina 

 

 Biztanleri jakin batean, talde gazteenak eta talde zaharrenak, talde helduarekin 

badute erlaziorik, marko honetan aztertuko dugu dependentzia Indizea, zeren eta honen 

bitartez biztanleri osoarengan, talde helduarekiko ez reproduktiboak ezta ekonomikoki 

aktiboak ez diren taldeak, zer nolako inzidentzia duen aztertu nahi bait da. 

 Estruktura demografiko zaharkitua duten herrialdeak Dependentzia Indize altuak 

izaten dituzte, kasu honetan Urdaibai mailako Indize hau, bai Bizkaia eta bai Euskal 

Autonomi Elkartearekiko altuagoa dela esan behar. 

 

  URDAIBAI (%47,7) 
puntuak goitik 

• Bizkaia: 6,8 puntu  
• Euskal Autonomi Elkartea: 5,8 puntu
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       Argitu behar da dependentzia Indize hauek ohizko formulaz aterata daudela, jakinik 

lehenagoko denboretan 16-17 bat urterekin jendea lanean hasten zela, gaur egun ez da 

horrelakorik gertatzen, gazteen portzentai oso altu bat gurasoekin etxean bizi da hogeita 

sei/hogeita zazpi urte bete arte, horrekin zera esan nahi da, indize hauek orientatiboak 

direla nonbait, dependentzia indize errealak altuagoak direlako 

 

 Indizea herriz herri ikusi ezkeroan konturatzen gara disparatu egiten dela, hona 

hemen adibide batzuk: 

 
     Errigoiti, Ibarrangelu edo Morgako Zahartzapen Indizeak aztertzerakoan konturatzen 

gara eskualde mailan altuenetarikoak dituztela. Dependentzia, Gazte Dependentzia edo 

Zahar Dependentzia izan daiteke, talde bakoitzak biztanleriarekiko duen pisuaren 

arabera, kasu hauetan zaharren taldea da pisu handia duena, beraz, Indize altua ere 

horren eraginez sortzen da eta ez gazte taldeak duen pisuarengatik, zahar taldeak 

dutenarengatik baino, poblazioak nahiko zaharkituta aurkitzen direlako. 

 
 
 
 
 
 
 

DEPENDENTZIA INDIZEAK HERRIZ HERRI (%) 
 

  Puntuak goitik 
HERRIA INDIZEA(%) URDAIBAI BIZKAIA EAE 

Errigoiti 72,9 25,2 32,0 31,0 
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Ibarrangelu 70,9 23,2 30,0 29,0 
Morga 68,4 20,7 27,5 26,5 
Elantxobe 67,3 19,6 26,4 25,4 
Nabarniz 66,8 19,1 25,9 24,9 
Mendata 65,8 18,1 24,9 23,9 
Arratzu 60,0 12,3 19,1 18,1 
Kortezubi 59,7 12,0 18,8 17,8 
Murueta 55,9 8,2 15,0 14,0 
Ea 55,6 7,9 14,7 13,7 
G. Arteaga 55,2 7,5 14,3 13,3 
Ereño 54,5 6,8 13,6 12,6 
Mundaka 52,6 4,9 11,7 10,7 

Iturria: Lantik, 1996ko Otsailak 28 
Norberak egina 

 

 Badira beste herri batzuk ordea eskualdeko batazbestekoaren azpitik daudenak 

ere, esate baterako: 

   Puntuak azpitik  

 HERRIA INDIZEA 
(%) 

URDAIBAI  

 Foru 40,3 7,4  

 Gernika 42,6 5,1  

 Busturia 44,5 3,2  

 Bermeo 45,5 2,2  

 Muxika 46,6 1,1  

 Sukarrieta 47,1 0,6  
 Iturria: Lantik, 1996ko otsailak 28 

Norberak egina 
 

 Herri hauetan alderantzizko kasua ematen da, Urdaibaiko batazbestekoaren 

azpitik aurkitzen dira, Zahartzapen Indize nahiko altuak izan arren, gazteri indizeak ere 

nahiko altuak dira, horrek kontrarrestatu egiten du Dependentzia Indizea. 

 
HERRIZ HERRIKO DEPENDENTZIA INDIZEA DATUAK, 1996 
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Iturria: Lantik, 1996ko otsailak 28 
Norberak egina 

Gernika-Lumo eta Bermeoren kasuan hirugarren sektore eta komertzioaren 

aldetik ere indar handia dute, horrek eraginda lanerako aktiboak ere gehiago dira, hau 

da lan talde sendo eta indartsua eratuz. Beste herrien kasuan, eskualdeko buruak direnen 

influentzia arean, Muxikaren kasuan adibidez sektore industriala zabaltzen ari da, 

Gernikatik herri honetarantza sare industrial bat hedatzen ari da. Busturia, Foru, edo 

Sukarrietan berriz gertatzen dena da zerbitzuen sektorea gero eta indar gehiago hartzen 

ari dela. 

Orokorrean harturik ere esan behar da dependentzi tasak nahiko altuak direla, 

logikoki hainbat eta zahartzapen indize altuagoak izan, beste taldeekiko zahar taldearen 

dependentzia handiagoa eta orokorrean osasun eta zerbitzuetan eman diren 
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aurrerakuntzak direla eta gero eta gehiago bizi gara, beraz, gero eta zahar gehiago eta 

jaiotze tasa bajuagoak, azkenean gertatuko dena da lanerako aktiboak faltako dira 

geroago eta zahar talde zabalagoak mantendu ahal izateko eta etorkizunean baliteke 

lanerako eskuaren bila kanpora atera behar izatea. 

 

 

• GAZTERI INDIZEA (25) 

 

 GAZTERI INDIZEA 
 

         19 < poblazioa x 100 
          Biztanleri osoa 

 

 

 
 EUSKAL AUTONOMI ELKARTEA 

(Gazteri Indizea) 
%20,6 

 

                                                           
                                         BIZKAIA 

(Gazteri Indizea) 
%20,3 

 

 
                                         URDAIBAI 

(Gazteri Indizea) 
%19,5 

 

 

Iturria: Eustat, 97-98 

 

 Urdaibaiko Gazteri Indizea orokorrean harturik Bizkaia eta Euskal Lurralde 

Autonomokoa baino zertxobait baxuagoa da. Indize hau askoz ere altuagoa da, 

herrietako azterketan ikusiko dugun bezala, batez ere barrukaldeko nekazal herri 

txikietan. 
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Esate baterako Errigoiti, Mendata, Muxika edo Ibarrangelu bezalako herrietan 

izugarrizko exodoa eman da, eta gaur horren ondorioak jasatzen ari dira. Dena den, gaur 

egun nik esango nuke gero eta gehiago direla, lehen  ikasten edo lanean herritik kanpora 

alde egin eta orain bueltatzen ari direnak, asko dira etxea egin eta berton bizitzen 

gelditzen direnak, eta hori benetan positiboa da herrientzat, herriei biharko egun bat 

aseguratzen dielako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HERRIZ HERRIKO GAZTERI INDIZEAK, 1996 
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Iturria: Lantik, 1996ko otsailak 28 
Norberak egina 

 

 

 

GAZTERI INDIZE LARRIAK AGERTZEN DITUZTEN HERRIAK 

 

  Puntuak azpitik 

HERRIA INDIZEA(%) URDAIBAI (%19,5) BIZKAIA (%20,3) 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

164 
 
 
 
 
 

 
 

 

Errigoiti 11,5 8,0 8,8 

Sukarrieta 12,2 7,3 8,1 

Ibarrangelu 13,3 6,2 7,0 

Ea 13,1 6,4 7,2 

Mendata 14,1 5,4 6,2 

Nabarniz 15,1 4,4 5,2 

Muxika 15,4 4,1 4,9 

Morga 15,5 4,0 4,8 
 

Iturria: Eustat, 97-98 
Norberak egina 

 

 Eskualdeak agertzen dituen zahartzapen Indize altuak eta herri batzuek dituzten 

Gazteri Indize hain baxuak ikusita, biztanleri piramideak alderantzizkoa bihurtzeko 

bidea darama, oin estu eta goikalde zabalarekin, ikusi ahal izan dugun moduan. 

 

 Honi lotu ezkeroan eskualde maila osoan ematen diren Jaiotze Tasa ahulak, eta 

Zahartzapenaren eraginez Hilkortasun Tasa handiagoak, belaunaldien berriztapena 

arrisku larrian aurkitzen dela esan genezake. 

 

1960ko hamarkadaren azkenaldi eta 1970ko hamarkadaren lehen aldera eman zen 

eztanda demografikoaren geroztik jaiotze tasak apurka apurka bajatuz joan dira, gaur 

eguneko tasak lortu artean. Eztanda demografikoa eman zen garaian ekonomia oparo 

baten zabalkundea eman zen eta ekonomi arloan arazorik izan ezean, familia hasteko 

eta zabaltzeko ere asmo gehiago. 

      80. hamarkadan egon den krisialdiak ere ahuldu zituen jaiotze tasak, baina 
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emakumea lanean hasteak eta haurrak gero eta beranduago izateak ere izan du zer 

ikusirik. Urdaibai mailan behintzat boom demografiko horren eraginez jaiotako haurrak, 

gaur egun beriek daude umeak izateko garaian, eta badirudi orain ematen ari den halako 

koiuntura ekonomiko lagungarriak bultzatu egin dituela bikoteak haurrak izatera. Ez da 

lehen bezala familia zabalen kasu handirik emango, batez ere gaurko gizartean haur bat 

edo gehienez bi izaten direlako. 

Zertxobait aldatzen ari dira gauzak, bestela lehenagoko bidean jarraituz arazo larriak 

sortuko litzatekez jende gazte faltan, ekonomikoki inaktiboak diren taldeak 

mantentzeko, gainera gaur posible da ikustea eskualdean berton ere emigranteak, 

basoko lanak egiten, pinuak sartzen, baso garbiketan, … 

 

 

 

 

 

 

 

• ZAHARTZAPEN INDIZEA (26) 

 

 ZAHARTZAPEN INDIZEA 
 

64 urtetik gorako poblazioa  x 100 
Poblazio osoa 
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 EUSKAL AUTONOMI ELKARTEA 
(Zahartzapen Indizea) 

%15,3 

 

 

 BIZKAIA 
(Zahartzapen Indizea) 

 
%15,6 

 

 

 URDAIBAI 
(Zahartzapen Indizea) 

 
%19,1 

 

 

Iturria: Eustat 97-98 

 

 Urdaibain ematen den batazbestekoa Bizkaia edo Euskal Autonomi 

Elkartekoarekin parekatzen badugu desbiazio bat ematen da. 

  URDAIBAI (%19,1) 
• Bizkaia: 3,5 puntu 
• Euskal Autonomi Elkartea: 3,8 puntu

  

 

 Eskualde mailan diferentzia edo aldea horrenbestekoa ez bazen, diferentzia hau 

disparatu egiten da herri txikietan. Eskualde mailan badira herri batzuk benetan indize 

ikaragarri altuak presentatzen dituztenak, beste batzuk ordea eskualdeko 

batazbestekoaren azpitik daude Bermeo (%18,4), Forua (%16,6) edo Gernika-Lumo 

(%16,7), batez ere Bermeo eta Gernikan poblazio aldetik duen pisuarengatik ematen da, 

eta Foruaren kasuan Gernika-Lumotik hurbil egotean jende gazte asko bizitzen joan 

delako. 
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Hurrengo taulan ikusi ahal izango da eskualdeko batazbestekoaren gainetik  

dauden herriak eta bai Bizkaia edo Lurralde Autonomi Elkartean ematen diren 

indizeengandik duten aldea. 

 

  Puntuak goitik 

HERRIA TASA (%) BIZKAIA E.A.E 

Nabarniz 29,3 13,7 10,2 

Errigoiti 29,2 13,6 10,1 

Mendata/Ibarrangelu 28,0 12,4 8,9 

Elantxobe 27,6 12,0 8,5 

Morga 27,2 11,6 8,1 

Ea 26,3 10.7 7,2 

Kortezubi 25,8 10,2 6,7 

Ereño 25,3 9,7 6,2 

Muxika 23,5 7,9 4,4 

Arratzu 23,3 7,7 4,2 

Murueta 22,2 6,6 3,1 

Mundaka 21,6 6,0 2,5 

Busturia/G. Arteaga 21,4 5,8 2,3 

 
Iturria: Eustat, 97-98 

Norberak egina 

 
ZAHARTZAPEN INDIZEAK URDAIBAIN, 1996 
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Iturria: Eustat, 97-98 
Norberak egina 

 

     Zahartzapen indize altuak poblazio baten etorkizuna kolokan jartzeko arriskua dute, 

zahar adineko talde zabalak eta gazteri indize bajuak belaunaldi erreleboa ez dutelako 

ziurtatzen. Lehen ere aipatu da baina hel daiteke momentu bat non ekonomikoki 

inaktiboak diren taldeak hain asko handitzean, ekonomikoki aktiboak diren talde 

multzoak ezin dituztela mantendu, eta orduan kanpotik ekarri beharko litzatekeela 

lanerako eskua. 

1.2.1.6. Biztanleria jardueraren arabera 

 Atal honetan eskualdeko iharduera ekonomikoari dagokionean indikadore 
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batzuk aztertuko dira, batipat gaur egun Urdaibai mailan dagoen biztanleri aktibo, lan 

sektore desberdinetako eta iharduera errama desberdinetako biztanleri langilea eta 

langabezi tasak.  

1.2.1.6.1. Biztanleri aktiboa 

 BIZTANLERI AKTIBOAREN TASA 
Lana dutenak (biztanleri okupatua)+ Lana bilatzen ari direnak (langabetuak) x 100 

Biztanleri osoa 
 

 

 

 EUSKAL AUTONOMI ELKARTEA 
(Biztanleri Aktiboa) 

%42,8 

 

 

 BIZKAIA 
(Biztanleri Aktiboa) 

%41,7 

 

 

 URDAIBAI 
(Biztanleri Aktiboa) 

%40,1 

 

 

 1996ko datuen arabera eskualdean biztanleri aktiboen portzentaia Bizkaian edo 

Euskal Lurralde Autonomikoan baino zertxobait baxuagoa da, tasa herriz herri aztertu 

ezkeroan ikusten da badela bariaziorik. 

  URDAIBAI (%40,1) 
Puntuak azpitik 

• Bizkaia: 1,6  
• Euskal Autonomi Elkartea: 2,7  

Iturria: Eustat 97-98 
Norberak egina 

 
 

URDAIBAIKO BIZTANLERI AKTIBOAREN TASAK HERRIZ HERRI, 1996  
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Iturria: Eustat 97-98 
Norberak egina 

 

   URDAIBAI     % 40,1 
BIZKAIA        % 41,7 
E.A.E.           % 42,8 

URDAIBAIKO BIZTANLERI AKTIBO TASEN EBOLUZIOA, 1970-1996 
 
 

  BIZTANLERI AKTIBOA 
URTEA POBLAZIO OSOA AKT. GUZTIRA GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK
1970 43.469 23.526 19.277 4.249 
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1981 45.089 15.916 12.203 3.713 
1986 45.595 16.193 11.913 4.280 
1991 45.187 17.457 11.608 5.849 
1996 44.402 17.808 11.348 6.460 

Iturria: 1970ko datuak, Cámara de Comercio Industria y Navegación de Bilbao:  
Estudios socio económicos comarcales, Comarca de Gernika-Bermeo, Bilbao 1972. 

1981tik 1996rako datuak, Eustat: Censos y padrones de 1981,1986, 1991 y 1996 
 

Goiko grafikoan agertzen dira 1970-1996 tartean eskualde mailan poblazio osoa 

kontutan izanik biztanleri aktiboak izan duen eboluzioa, Poblazio osoan ikusten da ez 

dela eman gora behera handirik, hau da, nahiko berdintsu mantendu dela, baina nabari 

da ordea 70eko hamarkadatik 80ra biztanleri aktiboan eman dela alderik, kopuruan 

ikusten da jaitsierarik, etapa horretan izan da handiena besteetan gorantz egiten du. 

Garai horretan ez eskualdean bakarrik, baizik eta Euskadi mailan ere krisialdi bat igaro 

genuen, eta arlo sozio-ekonomikoan badu eraginik, berton eskualdean ere orduantxe 

hasi ziren fabrika batzuetan errestrukturazioak, eta horrek biztanleri aktiboan du 

eragina. 

  

      Argi eta garbi ikusten da gizonezkoak direla biztanleri aktibo horretan portzentai 

handi batean lanean daudenak, emakumea askoz ere maila baju batean mantentzen da, 

baina igartzen da emakumearen lanerako sarrera gero eta handiagoa izan dela, batez ere 

60. hamarkadako belaunaldiak ikasketa unibertsitarioak egiteko aukera izan eta lanera 

sartu direnak asko izan direlako. Beste datu bat ere kontutan hartzekoa da, 80. 

hamarkadaren lehen aldean hasi zen nekazal emakumea nekazal gizarte segurantzan 

sartzen, jubilatzeko aukera izateko, eta horrek ere igoerazi egiten ditu datuak. 

1.2.1.6.1.1. Iharduera tasa (27) 
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 IHARDUERA TASA 
Lana dutenak (biztanleri okupatua) x 100 

Biztanleri osoa 
 

 

 
 
 EUSKAL AUTONOMI ELKARTEA 

(Iharduera Tasa) 
%33,4 

 

 
 
 BIZKAIA 

(Iharduera Tasa) 
%32,1 

 

 

 URDAIBAI 
(Iharduera Tasa) 

%32,7 

 

 

 

      90. hamarkadaren zehar iharduera tasa nahiko gora beheratsua izan da gure 

eskualdean, orain ematen diren datuak hamarkadaren lehen aldekoak dira, eta ikusten da 

eskualde mailako batazbestekoak ez duela alde handirik, ez Bizkaia mailakoaz ezta 

EAE mailakoaz ere ez. 

Egia esan tasa izan da baxuago ere, 1996ko langabezi datuak esate baterako 1986koak 

baino hainbat altuagoak dira, tarte horretan krisialdi nahiko gogorra pasatu du 

eskualdeak, batez ere industriaren arloan, hainbat errestrukturazio eman da 

kuberteretan, eta suarma laburraren azpisektoreetan hain zuzen ere. 

 

Herriz herriko datuen azterketa bat eginez ikusten da Gautegiz Arteaga eta Mundaka 

direla Urdaibaiko batazbestekoaren azpitik daudenak, beste denak daude media horren 
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gainetik. Errigoiti (%43,1), Ajangiz (%37,6), Mendata (%39,0) edo Nabarniz (%39,4) 

bezalako nekazal herrietan tasa altuak aurkitzen ditugu, herri hauetan nekazaritzarako 

dedikazioak asko igotzen du tasa; kasua da gizona fabrikan edo beste edonon lanean 

dagoenez, emaztea kasu askotan nekazal gizarte segurantzan alta emanda dagoela, 

horrek ematen diolako jubilatzeko aukera. 

IHARDUERA TASAK HERRIZ HERRI URDAIBAIN 

 

33,9

39,4

36,6

38,3

30,1

37,4

39

37

30,9

33,8

29,1

37

43,1

35,7

24

32,4

30,1

31,3

37,6
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BUSTURIA

BERMEO

AJANGIZ

 
Iturria: Eustat 97-98 

Norberak egina 

 (*) Arratzuko daturik ez dugu, 91an Gernikan anexionatuta zegoelako 

1.2.1.6.1.2. Sektore desberdinetako biztanleri langilea 
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 Urdaibai mailako lan sektore desberdinetako biztanleri langileen azterketa lau 

talde edo lau sektore ekonomiko desberdinetan egin da: Nekazaritza, industria, 

eraikuntza, eta zerbitzuak. (28) 

LAN SEKTORE DESBERDINETAKO BIZTANLERI LANGILEAREN TASA 

Erramako biztanleri Langilea x 100 
Iharduera Tasa 

 

EUSKAL AUTONOMI ELKARTEA, 1996 
 
• Nekazaritza           %  2,9 

• Industria               % 36,3 

• Eraikuntza            %   7,5 

• Zerbitzuak            % 53,1 

    

                                                                                         Iturria: Eustat 97-98 
 
 
  BIZKAIA, 1996 

• Nekazaritza     %   2,3 

• Industria          % 33,7 

• Eraikuntza       %   7,9 

• Zerbitzuak       % 55,9 

  

                                                                                                            Iturria: Eustat 97-98 
 
 
 URDAIBAI, 1970 

• Lehen  Sektorea          % 48,8 

• Bigarren Sektorea       % 35,1 

• Hirugarren Sektorea   % 16,1 

 URDAIBAI, 1996 

• Lehen Sekorea         %  16,7 

• Bigarren Sektorea     %  38,7 

• Hirugarren Sektorea  %  44,4  

 
Iturria: Estudios socio-económicoa comarcales,                                                                                               Iturria: Eustat 97-98 
            Comarca de Gernika -Bermeo. Bilbao, 1972  

         Garapen ekonomikoa lortu ahala sektore produktibo desberdinetako biztanleri 
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langileriaren portzentaietan aldaketak ematen dira, gure eskualdean bagoaz apurka 

apurka garapen maila bat lortuaz, ikusten da, gaur egun zerbitzuen sektorea dela pisu 

gehien duena % 44,4arekin; Bizkaia zein Euskal Autonomi Elkarte mailara iristeko 

oraindik gelditzen zaigu egia esan. Gure kasuan bigarren sektoretik hirugarren 

sektorerako langileri transbasea beranduago eman da, nekazal gizarte sendo bat izatetik 

bigarren sektorerako lehenengo pausu hori ere atzerago eman zelako hemen.  

 

Bigarren postuan industria aurkitzen da %38,7arekin, hemendik %7,6 eraikuntzakoa da. 

Azkenik, hirugarren postuan nekazaritza %16,7rekin, oso portzentai altua probintziaz 

edo Lurralde Autonomoaz konparatzen badugu, baina kontutan izan behar dugu hor 

arrantzaren datuak ere sartzen direla eta ezin ahaztu Bermeo, Elantxobe eta Mundaka 

bezalako itsas herriak, arrantzarako dedikazio handia dago. 

  

 Bizkaian eta Euskal Lurralde Autonomoan ere zerbitzuen sektoreak dauka 

pisurik gehien (%55,9 eta % 53,1), jarraian industriak (% 33,7 eta %36,3), eta 

diferentziaz, askoz ere pisu gutxiagorekin eraikuntzaren sektoreak (%7,9 eta %7,5), 

azkenik nekazal sektoreak (%2,3 eta %2,9) 

 

 Hurrengo orrialdean Bizkaia eta Euskal lurralde autonomoko biztanleri 

langileriaren grafikoak erantsi dira portzentaien adierazpenak ikusteko. 
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LAN SEKTORE DESBERDINETAKO BIZTANLERI LANGILEA (1991) 

 

BIZKAIA 

 

2,3

33,7

7,9

55,9

Nekazaritza
Industria

Eraikuntza
Zerbitzuak

 

Norberak egina 

 

EUSKAL AUTONOMI ELKARTEA 

 

2,9

36,3

7,5

53,1

Nekazaritza
Industria
Eraikuntza
Zerbitzuak

 

Norberak egina 

         Hurrengo datuetan ikusten da Urdaibai mailan 70/90 hamarkaden bitartean lan 
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sektore desberdinetako biztanleri langilean eman den aldaketa, nabariena lehen 

sektoreak jasan duen jaitsiera da, eta hirugarren sektorean izan duen gorakada. 

 

URDAIBAI, 1970 URDAIBAI, 1996 

• Lehen Sektorea          %  48,8 • Lehen Sektorea             % 16,7 

• Bigarren Sektorea      %  35,1 • Bigarren Sektorea         % 38,7 

• Hirugarren Sektorea   %  16,1 • Hirugarren Sektorea     % 44,4 
Iturria: Cámara de Comercio Industria y Navegación de Bilbao                                                                                    Iturria: Eustat, 
97-98 
             Estudios socio-económicos comarcales 
             Comarca de Gernika-Bermeo. Bilbao, 1972 
 

 

   Lehen sektore honetan, alde batetik nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio forestala 

sartzen dira, eta beste aldetik, arrantza, Bermeo, Elantxobe eta Mundakako herrietan 

itsasoarekin lotura duten aktibitateak nagusitzen dira eta ez nekazal sektorekoak. 

Hamarkada bi tartean direla, ezin ukatu bai gizarte  mailan eta bai sistema produktiboan 

eman diren aldaketak, horrek eraginda eman da poblazio langilearen trasbase hau, dena 

den begi bistakoa oraindik gaur egun ere gure eskualde honetan lehen sektore honek 

duen indarra. 

 

   Bigarren sektorea dela esan dezakegu orekatuen mantendu dena, berton industria eta 

eraikuntza, aktibitate mota biak kontenplatzen dira. Industriaren alorrean izan da 80. 

hamarkadaren azken aldean eta 90. lehen aldean krisialdi bat, baina pixkanaka 

pixkanaka badoa errekuperatzen. Eraikuntzaren arloan esan behar aspaldiko bost-sei 

urteetan orokorrean eman den tonika bat ezagutu izan dugula gure eskualde honetan ere, 

ekonomiaren oparoaldiak eraginda edo 2002. urtean emango den moneta aldaketa dela 
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eta, eskualde osoan eraikuntzak gorantz egin du, bestela ikusi  baino ez Gernika esate 

baterako nola zabaldu den. 

 

   Hirugarren sektoreak, edo zerbitzuen sektoreak, batez ere azkenengo hamar urteetan 

izan duen gorakada izugarria izan da, Gernika-Lumo eta Bermeo dira aspektu honetan 

zentrurik inportanteenak, berton kontzentratzen bait dira komertzioa, finantzak, … 

hamarkada biren buruan ez Urdaibain bakarrik, gauzak asko aldatu dira eta hurrengo 

grafikoetan adierazita gelditzen den moduan, gure eskualdea terziarizatzen doa dudarik 

gabe. 

 

 
LAN SEKTORE DESBERDINETAKO BIZTANLERI LANGILEA 

 
 

 

URDAIBAI, 1970 

48,8

35,1

16,1

Lehen sektorea

Bigarren sektorea

Hirugarren sektorea

 

Norberak egina 
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URDAIBAI, 1991 

 

16,7

31,1

7,6

44,4
Nekazaritza

Industria

Eraikuntza

Zerbitzuak

 

Norberak Egina 

 

 

 Herriz herriko biztanleri langilearen portzentaiak eransten dira argigarri moduan eta 

han ere ikusten da nola nagusitzen den zerbitzuen sektorea, Elantxobeko herriaren 

kasuan izan ezean sektore honetan kontzentratzen da langileria, herri honen kasuan 

lehen sektorean da, arrantzaren alorrean. 

 

 Nekazaritzak ere badu bere tokia oraindik, dedikazio datuak oso altuak dira. Errigoiti, 

Kortezubi, Mendata, Morga, Murueta, Muxika edo Nabarniz dira nekazaritzan 

gailentzen direnak, eta bigarren kapituluan konprobatu ahal izango den moduan 

oraindik berauotan oso sendo mantentzen dira nekazal ekintzok.  

Bermeo, Ea eta Elantxoberen kasuan ere lehen sektore honetan lortzen diren datuak 

aipatzekoak dira, gertatzen dena berauotan nekazal ekintzak barik arrantzaren 
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dedikaziotik lortzen direla, eta Mundakaren kasuan ere zertxobait bai baina ez da hain 

akusatua, hemen nagusitzen dena zerbitzuen arloa da, eskualde mailako portzentai 

altuenetariko batekin gainera. 

 

  Bigarren sektorean, industriaren kasuan, bajuena Elantxoben (%8,3), honen kasuan 

arrantzan daude lanerako efektibo gehienak. Mendialdeko ohizko nekazal herrietan ere 

adierazgarriak dira, hemen kontutan hartu behar dugu nekazal-langilearen figura horrek 

izan duen inzidentzia, eta ondorioz eragin dituen esplotazio mistoak. 

  

Urdaibai mailan. Gernika-Lumoko datua da gailentzen dena, ezin ahaztu berton biltzen 

dela eskualdeko industria bolumenik handiena. Muxika herrian ere lortzen den emaitza 

ere esanguratsua da, aspaldi honetan hainbat enpresa Gernikatik atera eta berton 

instalatu dira, esate baterako Ebaki XXI enpresa (egurraren transformaziora dedikatzen 

dena), egia esan lehendik ere herrian bazen paperfabrika bat Inama Forestal eta hainbat 

zerrategi. 

 

Lehen aipatu den bezala aspaldi honetan ez bakarrik Urdaibain, baizik eta orokorrean 

zerbitzuen sektoreak izan duen bultzada aipatzekoa da, Gernikan bertan esate baterako 

inoiz baino inmobiliaria gehiago da, zerbait mugitzen denaren seinale da hori.  

Torreladay ATC enpresa da nolabait sendoena, eta hemen Gernikan berton sortu zen 

arren gaur egun estatu mailan ditu zabalduta ofizinak, eta bertoko aholkularien esanetan 

azkenengo urteetan Gernika eta inguruetan eman den gorakada ezin daitekeela sinetsi 
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ere esaten dute. 

 

LAN SEKTORE DESBERDINETAKO BIZTANLERI LANGILEA (%), 1996 (29) 

 NEKAZ./ARRAN. INDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK 

Ajangiz 14,7 36,0 6,6 42,6 

Arratzu  18,5 35,2 5,4 40,9 

Bermeo 30,5 22,6 8,4 38,3 

Busturia 8,8 34,7 9,7 46,6 

Ea 16,9 17,3 5,7 60,0 

Elantxobe 47,7 8,3 4,5 39,3 

Ereño 18,1 28,2 7,0 46,4 

Errigoiti 33,1 24,7 6,8 35,2 

Foru 9,6 40,0 10,7 39,4 

G. Arteaga 3,6 33,3 10,0 52,9 

Gernika-L. 2,5 41,9 6,6 48,8 

Ibarrangelu 14,9 18,0 6,8 60,2 

Kortezubi 23,2 34,5 4,9 37,3 

Mendata 25,7 30,1 5,1 38,9 

Morga 29,2 21,1 5,3 43,8 

Mundaka 7,8 19,0 9,3 63,7 

Murueta 24,6 22,0 7,7 45,4 

Muxika 18,3 37,2 6,0 38,3 

Nabarniz 37,3 20,2 9,0 33,3 

Sukarrieta 6,3 24,2 3,1 66,3 
 

Iturria: Eustat 97-98 
 

1.2.1.6.1.3. Langabezi tasak eta berauon eboluzioa 
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 Sektore ekonomiko desberdinetako biztanleri okupatuak izan duen eboluzioak, 

estruktura ekonomiko orokorrean eman diren aldaketen errefleju dira. Esate baterako 

biztanleri aktiboaren datuak ikusten baditugu, konturatzen gara 1970-1991 hamarkadan 

% 36,9ko jaitsiera bat izan dela, 1970 eskualdean 23.526 baziren 1991an 17.457 

besterik ez zirela. 

  
URDAIBAI, 1970 
Biztanleri aktiboa 
23.526 biztanle 

  

            Iturria: Cámara de Comercio, Industria y Navegación Bilbao 
                         Estudio socio económicos comarcales. Comarca Gernika-Bilbao. 
                         Bilbao, 1972 
 

  URDAIBAI, 1991 
Biztanleri aktiboa 
17.457 biztanle 

                                                                                                                                                             Iturria: Eustat, Censos y padrones 
de 1981, 1986, 1991 y 1996 

 
 

 Sektore ekonomiko desberdinei dagokienez, tarte berean, lehen sektoreko 

aktiboak izugarri jaitsi diren heinean, hirugarren sektore edo zerbitzuetan ikaragarrizko 

gorakada eman da, %57koa hain zuzen ere, argi eta garbi nabaritzen da lehen sektoretik 

hirugarrenera izan den aktiboen transbase hori, honen eraginez eskualdeko estruktura 

produktiboan eman da aldaketarik, dibertsifikazioa eta lan espezializazioa hain zuen 

ere.  

 

Bigarren sektorean berriz eman den beherakada, %30,4koa izan da, 80. 

hamarkadan krisialdi serio bat pasatu ondoren gaur egun badirudi errekuperazioan ari 

den sektorea dela. 
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URDAIBAI, 1970 

Biztanleri okupatua 

• Lehen Sektorea % 48,8 

• Bigarren sektorea % 35,1 

• Hirugarren sektorea % 16,1 

  

Iturria: Cámara de Comercio, Industria y Navegación Bilbao 
             Estudio socio económicos comarcales. Comarca Gernika-Bilbao. 
             Bilbao, 1972 
 

 

  URDAIBAI, 1991 

Biztanleri okupatua 

• Lehen sektorea        %   16,7 

• Bigarren sektorea     %   38,7 

• Hirugarren sektorea   %  44,4 
Iturria: Eustat 97-98 

 

 Lehen sektoreak nekazaritza, abeltzantza, esplotazio forestal eta arrantzaren 

inguruko ihardueratara dedikatzen den biztanleria biltzen du. 70. hamarkadan sektore 

ekonomiko nahiko intentsiboa eta eskualdeko ekonomi motorea zen, ia biztanleri 

okupatuaren erdiak iharduera horietan egiten bait zuen lan, hogei urte beranduago ez 

bakarrik eskualdean baizik eta gizarte aurreratu guztietan eman den garapen 

ekonomikoaren prozesua dela eta, sektore produktibo bakoitzera dedikatutako biztanleri 

aktiboen portzentaietan aldaketa adierazgarriak eman dira, guzti horren froga 

eskualdean gertatu dena; lehenengo momentuan lehen sektorean soberan zeuden 

etekinak bigarren sektorera pasatu baziren, garapen maila altuagoa lortu ahala 

hirugarren sektoreak protagonismoa hartu du lehen eta bigarren sektoreen ordainetan. 

 Iharduera ekonomikoetan aldaketak eman direnean honen eraginez beti eman 
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dira biztanleriaren mugimendu espazialak, lehenengo sektorea nekazal munduari 

lotutako iharduera bat delako eta bigarrena eta hirugarrena hiriari lotutakoak direlako, 

70. hamarkadan hasita Urdaibain ere baserritar askok utzi zituzten esplotazioak 

Gernika-Lumo, Zornotza, Durango edo Bilbo inguruko hirien industri guneetan lan 

egiteko. Industrializazio-terziarizazio prozesu hori ematen ari zen bitartean eskualdean 

zenbat  nekazal esplotazio galdu ziren ikustea baino ez dago, 1962-1972 bitartean 1.380 

esplotazio utzi ziren bertan behera.   

 

 Bigarren sektorean, hau da sektore industrialean eskualdean portzentaia 

berdintsuak ditugu 1986 zein 1996, irakurketa sakonago bat egin ezkeroan, esan 

genezake, sektore honetan ere biztanleri aldetik eman den galera nahiko adierazgarria 

izan dela (%30,4koa hain zuzen ere), 1970an 8.271 langile baziren 1.991an 5.750 

langile ziren (industria+eraikuntza), esan behar era berean hiru sektoreetako biztanleri 

aktiboaren osotasunean ere galtzea handia izan dela. 

 

 Gure Eskualdean, Bizkaian zein Euskal Autonomi Elkartean 1986-1996 

hamarkadako langabezi tasen eboluzioa negatiboa da, hurrengo taulan ditugun datuen 

arabera, ezin ahaztu garai honetakoak ditugula sare industrialean eman diren eraispen 

eta errestrukturaziorik gogorrenak aipatutako hiru esparruetan. 

 

 

LANGABEZI TASAK (1986-1996) (30) 
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  LANGABEZI TASA, 1986

• URDAIBAI   % 15,5 

• BIZKAIA      % 24,3 

• E.A.E            % 22,8 

                                                                                                                                                                    Iturria: Eustat, 90 

                                                                                                                                                                                                                 
 

LANGABEZI TASAK, 1996 

• URDAIBAI     % 19,8 

• BIZKAIA         % 25,7 

• E.A.E               % 23,2 

  

Iturria: Eustat 97-98 

 

 Herriz herriko azterketa bat eginez ohartzen gara herri batzuetatik besteetara 

badagoela alderik, orokorrean herri gehienetan gorantz egiten dute tasak, adibidez, 

analizatutako hamarkadan gorantz egin duten herriek, Bermeo, Busturia, Ea, Gautegiz 

Artega, Gernika-Lumo, Kortezubi, Ibarrangelu, Mundaka, Muxika eta Nabarniz dira; 

mantendu dutenen artean berriz Ereño eta Forua ditugu eta besteak beherantz egin dute 

(Ajangiz eta Arratzu Gernika-Lumon daude 1986an, desanexionatu gabe daude oraindik 

eta 1996ko datuak bakarrik ditugunez ez dira kontutan hartu).  

  

1986. urtean bederatzi herri daude eskualdeko batazbestekoaren gainetik, taula 

honetan ditugu herri hauen, eskualde, Bizkaia eta Euskal Autonomi Elkarteko 

batazbestearekiko diferentziak. 
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HERRIZ HERRIKO LANGABEZI TASEN EBOLUZIOA (1986-1996) 
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Norberak egina 

 
 
 
 
 

HERRI BATZUETAKO PORTZENTAIA KONPARATUEN  
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LANGABEZI TASAK (1986)  
 

  Diferentzia 

HERRIA TASA (%) URDAIBAI BIZKAIA EAE 

Murueta 31,3 15,8 7,0 8.5 

Sukarrieta 31,2 15,7 6,9 8,4 

Ea 19,2 3,7 5,1 3,6 

Ereño 18,8 3,3 5,5 4,0 

Ibarrangelu 18,4 2,9 5,9 4,4 

Gernika-Lumo 17,8 2,3 6,5 5,0 

Busturia 17,6 2,1 6,7 5,2 

Foru 17,5 2,0 6,8 5,3 

Morga 17,4 1,9 6,9 5,4 
 

Iturria: Eustat 90  
Norberak egina 

 

 1996. urtean Bermeo, Busturia, Ea, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, 

Ibarrangelu eta Mundaka dira eskualdeko batazbesteko langabezi tasaren azpitik dauden 

herriak. Eskualdeko tasaren azpitik dauden herrien artean, hainbat puntu azpitik 

daudenak ere badira ordea, esate baterako, Arratzu eta Nabarniz dira tasarik bajuena 

dutenak, % 5,5 eta % 9,8rekin hain zuzen ere. 

 

  Hurrengo taulan herriz-herriko bai datu absolutuak eta bai portzentualak eransten dira, 

1986-1996 hamarkadarako, logikoki Bermeo eta Gernika-Lumoko herrietan ditugu datu 

altuenak, berauotan kontzentratzen dira eskualdeko poblazio zabalenak ere. Batez ere 

Gernikak tarte horretan, lehen esan bezala industri mailan krisialdi sakon bat jasan 

zuen, kubertera eta suarma laburraren azpisektoreak kastigatuenak izan zirelarik. 
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LAGANGABEZI TASA DATUAK, URDAIBAI 1986-1996 
 

 1986 1996 

HERRIA Datu Absol. % Datu Absol. % 

Ajangiz * * 24 13,7 

Arratzu * * 9 5,5 

Bermeo 834 13,5 1.462 21,4 

Busturia 102 17,6 137 21,1 

Ea 57 19,2 69 22,1 

Ereño 22 18,8 23 18,2 

Elantxobe 22 14,0 17 12,5 

Errigoiti 33 13,7 21 11,0 

Forua 67 17,5 77 17,6 

G. Arteaga 34 11,4 73 21,4 

 G. Lumo 1.067 17,8 1.197 19,3 

Kortezubi 16 9,8 24 17,5 

Ibarrangelu 38 18,4 49 22,5 

Mendata 22 14,5 18 12,6 

Morga 22 17,4 16 10,0 

Mundaka 58 11,3 164 24,7 

Murueta 26 31,3 19 18,0 

Muxika 66 11,6 102 16,1 

Nabarniz 3 3,0 8 9,8 

Sukarrieta 35 31,25 25 17,6 
 
(*) Ajangiz eta Arratzu oraindik Gernika-Lumotik desanexionatu gabe daude, beraz datuak herri horretan daude. 
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Nekazaritza Elkartearentzat eginiko lana, editatu gabea). 

(30) Langabezi Tasak 80. eta 90. hamarkadan aztertu dira, 1986koak lantzeko, 1990ko   

Euskal Urtekari Estatistikoa erabili da. 1996koak lantzeko berriz, 97-98ko Euskal         

Urtekari Estatistikoa. 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

193 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

194 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. EKONOMI SEKTORE DESBERDINETAKO IKUSPEGI 
OROKORRA 
 
• LEHENENGOA: NEKAZAL ETA ARRANTZA MUNDUA  
• BIGARRENA: INDUSTRIA ETA ENERGIA 
• HIRUGARRENA: MERKATARITZA ETA TURISMOA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Urdaibaiko ekonomi sektore desberdinetako gaur egungo ikuspegi orokorra 

 Oraingo honetan eskualdearen argazki bat egingo da, azterketa hiru sektore 

desberdinen analisian oinarrituko da, lehen sektorea, bigarren sektorea, eta hirugarren 
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sektorea hain zuzen ere. Hurrengo kapituloan, bigarrenean, aztertuko dira Urdaibaiko 

nekazal munduaren gora  beherak, nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio forestala 

askoz ere zehatzago eta sakonago. 

 

 Urdaibaiko estruktura ekonomiko orokorrari buruz laburbilduta puntu hauek 

aipa genitzake: 

 - Lehen sektoreak duen pisua, alde batetik bai nekazaritza eta bai abeltzantza eta 

esplotazio forestalari dagokionean, eta beste aldetik erauztekoen arloan, Bermeon 

lokalizatzen dena batez ere arrantzaren inguruan. 

 

 - Sektore industrialaren garapen suabea, Gernika-Lumon, eta beronen inguruko 

herri batzuetan, esate baterako Muxikan. 

 

 - Aspaldian eman den hirugarren sektorearen garapen sendoa, eskualdea, 

Urdaibai Biosfera Erreserba deklaratu zenetik gune turistiko erakargarri batean bilakatu            

delako. 

 

 - Eskualdeko bi puntu garrantzitsutan, Gernika-Lumo eta Bermeon, azpisektore 

komertzialak izan duen gorakada. 

1.3.1. Lehen sektorea: nekazal sektorearen indarra 

 Lehen sektore hau zati bitan estudiatu da, alde batetik nekazal sektorea, hau da, 

nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio forestala, lehen esan bezala geroago zehatzago 
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aztertuko direnak; eta beste aldetik arrantza, eskualdean bait dugu Euskal Herri mailan 

dugun porturik garrantzitsuenetariko bat, Bermeo, nahiz eta bigarren mailako beste 

batzuk ere izan, esate baterako Mundaka, Elantxobe edo Ea, azken hauek askoz ere 

maila txikiago batean. (1)  

 

 1.3.1.1. Nekazaritza, Abeltzantza eta esplotazio forestala 

 Aurreratu ditugun zifren arabera argi eta garbi ikusten da oraindik nekazal 

sektoreak Urdaibain baduela pisu garrantzitsu bat, nahiz eta gaur egun ezin ukatu, 

Euskal Herri mailan beste nekazal gune batzuetan gertatzen ari den bezalaxe, halako 

krisialdi bat igarotzen egon. 

  

 Eskualdean sektorea nahiko sendo mantentzen da oraindik, halan eta guztiz ere 

oztopo gogorren aurrean aurkitzen da, esate baterako: (2)  

 

 - Esplotazioen neurriak oso txikiak dira. 

 - Orografia ere eragozpena da, horrek eragiten du esplotazioak lurzati asko 

izatea eta ondorioz makineri handia sartzeko oztopoa.  

 - Sektorean jarraitu nahi dutenak terrenoak erosi edo alkilatzeko arazoak dituzte, 

alde batetik prezioak oso altuak direlako eta bestetik, nahiz eta berak ugazabak 

esplotatu ez, ez du lurrik errentan eman ezta saldu nahi, beraz bertan behera aurkitzen 

dira asko eta asko. 

 -  Baserritar askok esplotazioak bertan behera utzi dituzte 60-70. hamarkadan, 
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industria eta zerbitzuak izan duten hedapen sakonenean. Gaur egun ere tendentzia ez da 

gelditu, eta ondorioz hogei, hogei ta hamar urtetan Urdaibaiko paisaia guztiz aldatu da, 

errepoblazioko koniferak hedatu direlako izugarri, batez ere “Insignis pinua”. 

 

 - Nekazal sektoreko aktiboak zaharkituta daude, eta hor ikusten da belaunaldien 

berriztapen bat eman ahal izateko, arazoak izango direla oso denbora gutxian, gauzak ez 

badira aldatzen. 

 

  Urdaibaiko nekazal munduaren nondik norakoen berri emateko, datu 

estatistikoen marko baten barnean aztertzeko, gaur egun kaleratuta dauden lau nekazal 

zentsuak kontutan izango dira, 1962, 1972, 1982 eta 1989ak hain zuzen ere. 

Lehen esan bezala oraingo honetan hiru sektore ekonomikoen laburpen bat egingo da, 

eskualdearen argazki sozioekonomiko labur bat, gero hurrengo kapituluan egingo da 

nekazal sektorearen azterketa sakonagoa. (3)  

AZALERA OSOAREN ARABERA, NEKAZAL ESPLOTAZIOEN NEURRIA  
URDAIBAI 

 

5 Ha. baino 
txikiagoak 

5-10 Ha. 
bitartekoak 

10-20 Ha. 
bitartekoak 

20- 50 Ha. 
bitartekoak 

50 Ha. baino 
gehiagokoak 

%58,1 %24,0 %13,4 %3,2 %1,0 
Iturria: 1989ko Nekazal Zentsua 

Norberak egina 
 Urdaibaiko nekazaritzaren arazoetariko bat da esplotazioek dituzten neurri 

txikiak. Datuetan erreflejatzen den moduan esplotazioen ia % 60ak (%58,1), 5 Ha. 

baino gutxiago dute, neurri hori ez da inolaz ere nahikoa ganorazko ezplotazio bat 

gauzatzeko. 
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 Esplotazioen neurri txikia eragiten duen faktore negatiboetariko bat orografia da, 

esan beharra dago herri askotako orografi traketsak ez duela bat ere errezten 

esplotazioen neurria handitzerik.  

 

 Esplotazioek neurri txikia izateaz gain, lurzati asko dutela ere egia da, 

esplotazioen %73,4ak 1etik 5era bitarteko lurzatiak dituzte, eta beste %23,4ak 6tik 14ra 

bitarteko lurzatiak. Azalera hain zatikatuta egoteak alde batetik, eta orografiak beste 

aldetik, ez dute bat ere posibilitatzen makineria handien ezarpenik ere. 

 

ESPLOTAZIOEN LURZATI KOPURUA, URDAIBAI (%) 

Esplotazioak 
guztira 

1-5era 
lurzati 

6-14 
lurzati 

15-29 
lurzati 

 30 + gehiago 
lurzati 

3.397 73,4 23,4 2,8 0,2 
Iturria: 1989ko Nekazal zentsua 

Norberak egina 

 

 Urdaibain landutako lurren portzentaia oso eskasa da, %3,8koa hain zuzen ere, 

portzentaia hau 70. hamarkadan %9,7koa bazen, 90. hamarkadaren hasieran % 3,8ra 

jaitsita zegoen, beherakada nabaria da. Landutako lurretan jaitsiera eman den moduan 

esplotazioetan ere halaxe gertatu da, jaitsiera izan da. 

 

 Industrializazio guneak erakarrita 60. eta 70. hamarkadan baserritar askok utzi 

zituzten bertan behera beraien esplotazioak, beherakada hori nabarmena izan zen hamar 

urteko tarte horretan Urdaibain, esate baterako 1962an 4.524 esplotazio bazeuden, 1972. 

urtean 3.144 ziren bakarrik, %30,5eko jaitsiera eman zen, zorionez ia hogei urte 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

199 
 
 
 
 
 

 
 

 

beranduago egoera zertxobait errekuperatu dela esan genezake, 1989an 3.397 esplotazio 

zeudelako. 

URDAIBAIKO LUR LANDU ETA LANDU GABEEN DISTRIBUZIOA (%) 

 

Urteak Landutako lurrak % Landu gabeko lurrak % Azalera Osoa (Ha.) 

1972 9,7 90,2 23.123 

1989 3,8 96,1 27.798 
Iturria: 1972 eta 1989ko zentsua 

Norberak egina 
Lur landuak: ortuak, belarrezkoak, frutarbolak, … 
Beste lur batzuk: etxeak, espartzudia eta sasidia, basogintzako zuhaitz  motak, … 
 

 1989 aldera landu gabeko lurrak asko dira, hiru hamarkada lehenago baino 

gehiago, %96,1 horretatik, %29,7a larre iraunkorretarako lurrak okupatzen dituzte eta 

beste % 66,3 espezie forestalak eta bestelako zuhaitz  mota batzuk. 

Hor ikusten dugu baserritarrek larre iraunkorrei eta landei dedikatzen dizkien azaleren 

arabera, eskualdean abeltzantzak hartzen duen garrantzia. Eskualdean abeltzantza 

mailan bobinoak presentzia handia dute, gaur egun esne eta okelaren produkziora 

bideratutakoak, biak dute garrantzia. 

 

 %66,3 horretatik ia %60 espezie forestalak okupatzen dute, eskualdeko 

landaredia nagusia edo hedatuena koniferak dira, insignis pinua hain zuzen ere, nahiz 

eta azkenengo urteotan apurka apurka hasi garen eukaliptoaren mantxa batzuk ere 

ikusten, baina oraindik oso gutxi. 

 Lur landuei dagokienean zera esan behar da, %3,8a baino ez dela, nahiz eta 

txikia izan era eta mota guztietako landareak dute tokia berton, alde batetik 

ganaduentzako artoa eta forrajea (naboa, erremolatxa, ...) hartzen dira eta beste aldetik 
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giza kontsumorakoak ere bai, patata, indaba edo ortuariak (piperra, tomatea, letxuga, 

…). 

 

  Ez da baserririk orturik gaberik, handitxoagoa zein txikiagoa, baserritarrak 

etxerako hortxe hartzen dituzte barazki pila bat. Eskualdeko baserritarrak etxerako 

ezeze Gernika edo Bermeoko merkatu plazetan saltzeko ere makina bat ortuari hartzen 

dute, apurka apurka espezializatzen joan dira, 70. hamarkadaren lehen urteetan 

negutegiak hasi zirenetik gaur asko hedatuta daude. (4)   

 

 1973. urtean hiru negutegi baino ez zeuden eskualde osoan, gaur egun 

negutegiek okupatzen duten azalera handia da, Arratzun, Kortezubin, Busturin 

Ajangizen, Muxikan, ... tomatea, piperra, baina eta letxuga dira landare erreginak, ia 

urte osoan aurki genitzake asteroko merkatu plazetan edo eta urriko azken astelehenean. 

 

 Ortuarietatik aparte, negutegiak ematen du beste zerbait hartzeko aukerarik, 

esate baterako lorak, 80. hamarkadaren hasieran hasita hedapen sendoa izan du 

lorazantzak eskualdean, Muxikan Ibarruriko auzoan, Lumon zein Arratzuko Belendiz 

auzoan daude honetara dedikatutako hainbat negutegi. 

 

 

 Frutikulturaren arloan aipatzekoa da kiwiak duen presentzia eskualde mailan, 

kanpotik ekarritako espezie bat da, baina dirudienez oso ondo moldatu dena bertoko 
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klimari, eta Foru, Arratzu, Muxika, Ibarrangelu, Gernikan, ... esplotazio ugari dago. 

 Babakoa ere beste fruta tropikal bat dugu, Busturiako Altamira auzoan 1988. 

urtean jarri zen plantazio bat baina gaur egun behintzat ez du izan kiwiak izan duen 

moduko hedapenik eskualdean. 

 

 Konferentzia madaria ere asko zabaldu den frutetariko bat dugu, Katalunia 

aldean merkaturatzen den fruta honek, Urdaibaiko kondizio klimatikoekin bat egin 

duela esan daiteke. Aspaldi honetan mahastiak ere gehitzen ari dira, batez ere txakolina 

egiteko, eta sagardiak, bai mahairako sagarrarekin eta sagardoa egiteko baita. 

 

 Hasieran aipatu dugu eskualdeko nekazal munduko beste arazoetariko bat  

aktiboen zahartzapena dela, datuen arabera ikusten dugu esplotazioen %34,6a 65 urtetik 

gorako pertsonen eskuetan aurkitzen direla, 44 urterarteko esplotazio buruen bikoitza 

suposatzen dute ia 65 urtetik gorakoak. Gazteak, hemen ikusten da zein neurritan 

gelditzen diren baserrian, guzti honen ondorioz esan genezake errelebo arazoak 

aurkeztuko direla laister batean . 

 

ESPLOTAZIOEN BURUAK, ADIN TALDEEN ARABERA (%) 

< 25 urte baino 
gutxiago 

25-34 urte 
bitartekoak 

35-44 urte 
bitartekoak 

45-54 urte 55-64 urte > - 65 urte eta 
goragokoak 

0,5 4,0 13,5 19,5 27,6 34,6 

Iturria: 89ko Nekazal Zentsua 
Norberak egina 

    Abeltzantzari dagokionean esan behar, oso garrantzi handia izan duela beronek 

Urdaibain, eta gaur egun ere, baina gauzak aldatzen dihoazela ohartzen gara. 
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Azpisektore honetan espezializaziorantz doaz, lehen esan bezala, bai esne eta okelaren 

produkziorako ustiategi ondo gertatutakoekin eta geroago eta arraza klasifikatu 

hobeagoekin. 

Abeltzantzak ia beti giratu izan du nekazaritzaren inguruan, hau da, konplementarioak 

edo osagarriak izan dira, binomioa osatuz, jadanik esan daiteke badoazela banatzen, 

espezializazio horren eskutik, eta bobinoen aziendak oso garrantzi handia du oraindik 

orain. 

 

 Esplotazio forestala pixkanaka pixkanaka bere presentzia erreklamatuz joan da, 

eta beronen inguruan industria inportante bat eratu da, egurraren lehen transformaziora 

dedikatzen diren zerrategiak eskualde osoan zabaltzen dira, eta paperfabrika bat ere 

bada Muxika herrian (Inama Forestal). 1957-1983 bitartean eskualdeko mapa forestala 

guztiz aldatu zen, eta orduantxetik hasi zen Insginis pinua terrenoa hartzen, eta gaur  

landare erregea da, zeren eta Urdaibaiko hedaduraren portzentaia handi handi bat 

beronek okupatzen bait du. 

 

 Ez bakarrik estatistiken arabera, baserri munduan bizi garenok ohartzen gara 

pertsona nagusiak oraindik baserrian nolako papera jokatzen duten, kasu askotan berau 

izaten da esplotazioan egin beharrekoetan azken hitza ematen duena, nahiz eta seme 

alaba, edo bestelako senitartekoekin bizi. 

 Eskualdeko lurren %92,4a zuzenean gestionatzen da, hau da jabetzan. 

Esplotazioen transmisioaz esan behar dugu, erdizka ematen dela, propietateen erdiak 

gutxi gora behera seme bakar baten eskuetan geratzen dira eta beste erdiak seme denen 
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artean banatzen direla. 

 

ESPLOTAZIOEN ERREGIMENA, URDAIBAI (%) 

AZALERA 
GUZTIRA (Ha.) 

JABETZAN  ERRENTAN  BIGODAINEN BESTE BATZUK  

22.798 92,0 7,3 0,1 0,5 

Iturria: 1989ko Nekazal Zentsua 
Norberak egina 

 

Eskualdean errentan esplotatzen diren lurrak % 7,0a justuan superatzen dute, 

gainera esan behar azken urteotako tendentzia errenteruak beraien esplotazioak erostera 

jo dutela, aukera izan duten heinean behintzat. 

 

1.3.1.2. Urdaibai eta arrantza mundua: Bermeoren garrantzia 

Urdaibai, nekazal eta itsas herriek osatzen dute, ezin ahaztu berauok duten 

presentzia, bai Bizkaia zein Euskal Herri mailako arrantzan. Hiru portu ditugu berton, 

Mundaka, Elantxobe eta Bermeo, azken hau da Bizkaia mailan baxurako arrantzan 

lehen tokian aurkitzen den itsas herria eta harrapaketei dagokienean bigarrena 

Ondarroaren atzetik. 

 Euskal Herri mailan akuikulturara dedikatutako enpresa oso gutxi daude, 

denetara ere lau, Barrikan bat dago eta bertan txirlak, ostrak eta erreboilua loditzen dira, 

Getari eta Donostiakoetan erreboiluak loditzen dira, eta hemen Eakoan ere erreboiluak 

hasten dira, hainbat urtetan izan da berau zabalik “Larrinaga y Franco” enpresa, baina 

jadanik 1997an itxi zituen bere ateak. 

Arrantzaren munduarekin bete betean sartu baino lehen esan behar Mundakako 
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itsasadarrean badela itsaski biltzen diharduen jendea ere, hainbat famili dedikatzen dira 

urritik martira bitartean itsaski biltzean. 

Orain urte batzuk artean ez zegoen hain erregulatuta aktibitate hau, baina orain 

baimena dutenak bakarrik har ditzakete itsaskiak eta gainera neurri jakin batekoak. 

Gure itsasadar hau Euskadi mailan dagoen garrantzitsuena eta aberatsena da, Plentzian 

bada eta Donostian ere, baina Eusko Jaurlaritzak urtero ematen dituen lizentzien erdiak 

hemen berton Urdaibain daude. Biltzen den itsaskia almeja handia da, oso preziatua eta 

famatua errestaurazioan. 

 

Mundaka eta Elantxobek, Bermeok, bai itsasuntzien, espezien harrapaketa 

kopuruan eta bai langileri okupatuari dagokionean duen garrantzia ez dute, baina bai 

nahiko presentzia eskualde mailan, beraz, ikus dezakegunez arrantzako sektorearen 

presentzia nabaria da Urdaibain. (5)  

 

Bai baxura eta alturako arrantzara dedikatzen diren itsas herriak ditugu,  

Elantxobe eta Mundaka baxurako arrantzara dedikatzen dira osotasunean eta Bermeok 

baxurako oso arrantza flota sendoa du, baina bai alturakoa ere, batez ere atunari 

izoztaileen alorrean. Baxurako arrantza bai Bizkaia mailako eta Urdaibai mailako 

portuetan arrantza mota erabiliena da, berton bi modalitate bereiz ditzakegu, alde 

batetik azaleko arrantza eta beste aldetik eskuzko arrantza. 

 

Azaleko arrantzan, eskuzko arrantzarekin konparatzen badugu praktikatzen den 

arrantza motagatik eta itsasuntzien tamainarengatik badu alderik. Erabilitako 
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itsasuntziak 110 TRBra heltzen dira eta 15 lagun inguruko tripulazioa izaten dute. 

Itsasuntzi hauen diru sarrera garrantzitsuenak antxoa eta atunaz egiten dituzten 

kanpainetatik datoz, gainera aspaldi honetan 80. hamarkadaren hasieratik dauden 

arazoak frenu bat izan dira. 

 

Eskuzko arrantzan azaleko arrantzan baino arrantzuntzi txikiagoak erabiltzen 

dira, 19 TRBkoak baino handiagoak ez, eta 4 bat arrantzalek osatzen dute tripulazioa, 

egiten dituzten ateraldiak ere laburragoak izanik, kasu gehienetan egun berean 

bueltatzen dira portura. Azaleko arrantzan denboraldiko arrain harrapaketei lotuta 

badaude, antxoa eta hegaluzeari hain zuzen, eskuzko arrantzan legatz, bisigu edo 

berdelari daude, ia urte osoan harrapatzen diren espeziak dira hauek eta berauon 

harrapaketak ez du izaten beste ezpezie batzuk izan dezaketen bariaziorik. Azkenengo 

urteotan izandako legatz eta bai bisigu harrapaketa eskasak eraginda, txitxarro eta 

berdel harrapaketak ari dira ugaritzen. 

 

Elantxobeko arrantzal flotan, 90. hamarkadaren zehar ikusten da, 14 itsasuntzi 

izatetik 8 izatera pasatu dela, jaitsiera nabarmena da benetan. (6) Portu honetan, zerkoaz 

egiten dute arrantza hain zuzen ere, gehien harrapatzen diren espezien artean antxoa, 

txitxarroa eta berdela aurkitzen direlarik. Noiz behinka badago atunetan joaten den 

untziren bat, baina oso gutxitan gertatzen da hau, ez dago atunaren kanpainarik, baina 

bai ordea antxoarena (antxoa, bokarta izenaz ere ezagutzen da). 
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Elantxobeko arrantzaleek eguneko joan etorria egiten dute, eta ez dira 

itsasertzetik asko urrutiratzen. Harrapaketen komertzializazioa freskoan egiten dute, eta 

berton herrian egin beharrean Ondarroako portuan saltzen dute; ez dago kontserba 

enpresarik herrian, baina oraindik ohizko irudia bihurtzen da emakumezkoak sare 

konponketetan eta ikustea. 

Arrantzaleek diotenez untzi kopurua jaistean harrapaketak ere beherantz egin 

dute, motoreak, beraiek esate duten moduan saldu egin dira aspaldi honetan, jabeak 

asko jubilatzeko adinean daudelako eta gazte jendeak ez duelako lanean itsasoratu nahi, 

egia esan askotan jendea lanerako aurkitu ezinik ibiltzen omen dira. 

 

Lehorreratutako arrantzaren eboluzioa Kg.-tan 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Elantxobe 107.603 51.502 48.282 35.741 35.626 27.799 34.494 56.016 
Iturria: Gobierno vasco: Anuarios sector agroalimentario 

 1989-1996 

Goiko taulan adierazita agertzen den moduan, 1989-1996 bitartean 

lehorreratutako arrantzan izan da bariaziorik, eboluzioa negatiboa izan da. Zenbakietan 

ezeze grafikoan ere erakusten da espezie desberdinak izan duten portaera 

 Jaitsiera nabarmenena izan dute bai legatz eta bixiguak, eta nolabaitean 

mantendu den espezietariko bat berdela izan da. Goiko taulan eman diren datuen 

eboluzioan ikusten da 1989-1996 tartean harrapaketak erdira jaitsi direla. 

ELANTXOBEKO PORTUAN IZANDAKO HARRAPAKETAK, 1982-1994 
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Iturria: Foru aldundia: Bizkaiko Atlas Elektronikoa, 1997 

Norberak adaptatua 
 
 
 

Mundaka, Elantxobe bezala oso portu txikia da, baina dena den untzi gehiago 

kontserbatu da, 1989an  15 izatetik 11 izatera pasatu da 1996an. Berton ere baxurako 

arrantza da nagusi, alde batetik enbarkazio txikiak daude, hauek eguneko joan etorria 

egiten dute, eta besteak zerbait handiagoak direnak, bi, lau, sei zein hamar eguneko 

bidaiak egiten dituztenak, hauek atunetan joaten dira eta Azore Irletaraino ere hel 

daitezkeelarik, berdeletan joaten denik ere badago. 

Ikusi dugun moduan Elantxoben bazen antxoaren kanpainarik, baina hemen 
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Mundakan ez dago horren kanpainarik, hegaluzearena eta berdelarena bai ordea. 

Enbarkazio txikiak eta handitxuagoak daude Mundakan, ondorioz berauok harrapatzen 

dituzten arrainen komertzializazioa ere desberdin egiten da. Enbarkazio txikietatik 

lehorreratzen dena berton Mundakan saltzen da freskoan, eta handiak, kanpotik 

datozenak ahal duten portuan saltzen dute karga, dena den, Mundakara heldu baino 

lehen lehorreratzen dute, Bermeo, Ondarroa, … 

Lehorreratutako arrantzaren eboluzioa Kg.-tan 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Mundaka 21.662 14.328 13.679 17.331 18.539 7.278 7.468 5.039 
Iturria: Gobierno vasco: Anuarios sector agroalimentario 

 1989-1996 

 

Lehen esan bezala hemen izan da jaitsierarik untziei dagokienean, horrek izan du 

eraginik lehorreratutako peskan noski, 1989-1996 bitartean jaitsiera %70 ingurukoa 

izan da. Mundakako portuan lehorreratzen diren espezie garrantzitsuenen eboluzio 

grafiko bat eransten da, 1982-1994 urteen bitartean eman diren bariazioak nolakoak 

izan diren ikusi ahal izateko. 

Txitxarroa eta legatzaren harrapaketak jaitsiera txiki bat izan dute, baina 

orokorrean mantendu egiten da. Hegaluzea izugarri igo da, berdelak ere 90. 

hamarkadaren hasieran bajada bat izan ondoren orain badoa gorantza. Begi bistakoa da 

bixiguak beherantz egin duela, eta atuna 1990ko pikuaren geroztik ez da errekuperatu. 
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MUNDAKAKO PORTUAN IZANDAKO HARRAPAKETAK, 1982-1994 

 

 
      Iturria: Foru aldundia: Bizkaiko Atlas Elektronikoa, 1997 

Norberak adaptatua 
 

 

Bermeok bai baxurako eta bai alturako arrantza praktikatzen ditu. Baxurako 

arrantzan oso flota inportantea du baina azken urteotan beherakada nabaria jasan du, 90. 

hamarkadan ia erdira jaitsi dira, 1989an 156 untzi bazituen, 1996an 88 kontserbatzen 

ditu bakarrik, jaitsiera saredun enbarkazioen artean eman da. 

UNTZIEN BANAKETA, EGOITZA PORTUAK BERMEO, 1989-1996 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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Baxura 156 144 117 97 90 93 88 88 
Altura freskoan -- -- -- -- -- -- -- --- 
Makailariak -- -- -- -- -- -- -- -- 
Atunari izozt. 28 30 30 29 28 27 28 26 
Arrastreruak 4 4 3 3 3 3 4 4 
Flota guztira 188 178 150 129 121 123 120 118 

 Iturria: Gobierno vasco: Anuarios sector agroalimentario,  1989-1996 
Norberak egina 

 

 

Baxurako flotari buruz esan behar Bermeon 90. hamarkadan eman den jaitsiera 

%40 ingurukoa izan dela, baina era berean aipatzekoa da baita Bizkaia mailan gaur 

egun dagoen flotaren ia %50 berton Bermeon aurkitzen dela. 

 

Bermeon baxurako arrantzan, bai azaleko eta bai eskuzko arrantza, modalitate 

biak praktikatzen dira. Azaleko arrantza edo sare arrantzan antxoa, atuna, txitxarroa eta 

berdela dira gehien harrapatzen diren espeziak, eskuzko arrantzan berriz atuna, legatza, 

… 

Enbarkazio hauek joan etorriko bidaiak ere egiten dituzte, baina inguruko 

kaladeroen eskasia dela eta Azore eta Kanariar irlak, Mediterraneo eta Irlanda aldera 

abiatzen dira bost, sei, hamar eguneko ateraldietan. 

 

Kanpaina garrantzitsuenak atunarena (ekain-abendu), berdelarena (martxo eta 

ekain bitartean) eta antxoarena dira (martxo-ekain); freskoan gehien komertzializatzen 

direnak antxoa eta atuna direlarik, baina berauotatik ere portzentai handi handi bat 

industri kontserberetara doa. 

Bermeon enpresa kontserben kontzentrazio handia dago, errama sendoa osatzen 

dutelarik, berton kontserbak eta semikontserbak biak egiten dira. Lehenengokoak 
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autoklabeetan 100 ºC baino tenperatura gehiagotik pasatzen diren bitartean, bigarrenak, 

semikontserbak, ez dira esterilizazio prozesutik pasatzen eta behin enbasatu ondoren 

beti izozgailuan mantendu behar izaten dira. 

 

Bermeon gaur egun hamabi industria kontserbera daude, berauetariko batzuk 

100 urte baino gehiago dituztenak alegia (7). 1791an Casa-Escabechería sortzen dute 

San Pedro kofradiakoen arrantzaleek, jadanik 1843an 123 pertsonak lan egiten dute 

berton, gehienak emakumeak hain zuzen ere. 

XIX. mendearen azken aldera atuna, bixigua baztertuz joango da eta ordurako 6 

industria kontserbera zeuden Bermeon, esterilizazio eta enlatatu teknika berriez 

baliatzen ziren. XX lehen urteetan antxoa salazoian eta atuna eskabetxean elaboratzen 

ziren Bermeon, antxoa egurrezko barriketan salazoian enbasatzen zen, eta atuna latetan 

jartzen zen. 

 

1960 ingurutik aurrerantz antxoa gazituak gutxiago jartzen dira, eta olioaz egiten 

diren semikontserbak terrenoa hartuz doaz. Gaur egun gure itsasertzean harrapatzen 

diren atunen %50a eta antxoen ia %80a industria kontserberetara zuzentzen dira. 

Historian zehar beste espezie batzuk ere erabili dira kontserbarako, bixigua, 

txitxarroa, palometa, sardina, berdela, txipiroiak, makarela, etab… Bermeoko industria 

kontserberaren barne gaur egun lantzen diren produktoak hauexek dira: 

- Hegaluzea eta atuna eskabetxean 

- Hegaluze eta atun frijituak 
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- Hegaluzea eta atuna oliotan 

- Antxoa gazituak 

- Antxoak oliotan 

 

Kontserbak behin enpaketatu ondoren merkatal zentru handietara, jatetxetara, 

prekozinatuen enpresetara, supermerkatu eta elikagaien dendetara zabaltzen dira 

batipat. Hauetatik zuzen zuzenean heltzen dira kontsumitzaileengana, eta %10a gutxi 

gora behera Italiarantz doa, batez ere antxoa gazituak, zeren eta pizzen elaborazioan 

asko erabiltzen bait dira. 

 

Bermeoko kontserba industriak bai antxoa eta bai atunaren kanpainei lotuta 

daude, hau da, estazionalitate garbi bat ematen da, hori apurtzeko nahiean eta urte osoan 

lana izateko asmoan enpresa askok beste merkatu batzuetan erosten dute lanerako gaia. 

Enpresa hauetan emakumearen presentzia ezinbestekoa da, emakumezko langileria baita  

denetan nagusi (Salica, Garavilla, Arroyabe, …). Emakume gehientsuenak marti edo 

apirilean hasten dira lanean, urri edo azaro ingururarte eta gero langabezira joaten dira, 

zergatik? industria kontserberak bajurako arrantzak egiten dituen harrapaketetan 

oinarritzen direlako,  eta untzi hauek epe horretan geldi egoten dira, azaro inguruan 

atunaren kanpaina bukatu eta antxoarena udaberrian hasi artean. 

 

Orokorrean harturik alturako arrantzan lau modalitate desberdin bereizten dira: 

altura freskoan, makailariak, atunari izoztaileak eta arrastreruak. Bermeon ez dago 
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tradiziorik ez altura freskoan ezta maikailarietan, hauek Gipuzkoan kontzentratzen dira, 

eta hemen Bermeon Atunari izoztaileak eta arrastreruak ditugu. 

 

Atunari izoztaileei dagokienean esan behar 28 untzi zirela 1989an eta 1996an 

26, gaur egun sektore oso dinamikoa eta gainera oso flota gaztearekin; arrastreruei 

buruz aipatzekoa da lau enbarkazio mantendu direla 1989-1996 urteen bitartean, gaurrik 

gaur sektore nahiko orekatua. 

 

Atunari izoztaileak oso sektore garrantzitsua osatzen dute Bermeon, estatu 

mailan lehenak dira eta mundu mailan ere hirugarren postuan daude. Hauek hainbat 

hilabeteko kanpainak egiten dituzte, batez ere Itsaso Bare (Hawai, Txile, Australia, 

Zelanda Berria), Atlantikoaren Hegoaldean (Kanariar Irlak, Afrikar kostan 

hegoalderantz, eta Brasil aldean) eta Indiko Itsasoan zehar ibiltzen dira. 

Hauek ez dute desenbarkatzen harrapaketarik Bermeon, Europa, Afrika eta 

Ameriketako portuetan lehorreratzen dute, eta oso kantitate txikiak destinatzen dituzte 

bertoko fabriketarako. Baseak edo zentralak dituzte esate baterako Seychelles irletan, 

Dakarren, … estatu mailan Galizian, Vigoko portuan. 

 

Arrastrera untziak ere badira Bermeon, hauek gutxi baina denak mantendu dira 

hamarkaden zehar. Arrastreko arrantzan arrain freskoaz lan egiten dutenak daude, eta 

Europar Batasuneko uretan egiten dute arrantzan, arrantzarako dituzten zonak hauexek 

izanik: 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

214 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Seigarren zona, Rockall aldea (Irlanda aldean) 

- Zazpigarren zona, Grand Sol aldea 

- Zortzigarren zona, Frantziako kosta jurisdikzionalean 

 

Harrapaketak ez daude espezie jakin batzuetara zuzenduta, mota askotako 

arrainak hartzen dituzte, tunidoak nabarmentzen dira, atuna eta atun gorria ere 

garrantzizkoak izanik, ezpatarraina eta papardoa baita, itsas oilarra, itsas sapoa, zigala, 

legatza, bisigua, jurela eta liliarraia ere. Ez dago kanpainarik. Nahiz eta basea Bermeon 

izan ez dira bertora arrantza lehorreratzera etortzen, Ondarroan edo Pasajeseko portuan 

egiten dute deskarga, portu bi hauek dira arrastreko arrantzan nagusienak, Euskal 

Autonomi Elkarte mailan eta estatu mailan ere sendoenak. 

 

 Hogeita hamar lan eguneko bost eguneko atsedenaldia dute mota honetako 

enbarkazioak, ateraldiak sei zazpi egunekoak izan daitezke, eta lurrean hogeita lau ordu 

egin ondoren berriz itsasoratzen dira arrantzaleak. Aipatu bezala Bermeok ez du 

Ondarroak edo Pasajesek duten garrantzia, hauek dira bai untzi kopuruan eta logikoki 

harrapaketetan ere nagusiagoak. 

 

 Ondarroan esate baterako arrastreko 68 untzi daude, 48 bandera espainolaz, 16 

frantsesa dutenak eta beste lau inglesarekin. Pasajesko portuan zortzi daude, eta 

zortzirak dute bandera inglesa. Ondarroako alturako kofradiako teknikariek diotenez 

azkenengo hiru lau urteetan estabilizatuta aurkitzen den azpisektorea da berau; aurtongo 
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urte honetan, 2000ekoan, sei untzi berri egin dira Euskal Autonomi Elkarterako, era 

honetako untzi berri bat egin nahi denean, lehenago enbarkazio zaharra entregatu behar 

da, bestela ez dago berririk egiteko aukerarik. 

 

1989-1996 tarterako lehorreratutako datuak ematen dira hurrengo taulan, bai 

bajura eta bai alturakoak, biak orokorrean harturik. Tarte horretan bajurako 

enbarkazioak izugarrizko jaitsiera izan dute, eta logikoki sektore horretan harrapaketak 

jaitsi egin dira, datuak orokorrean hartzen direnez hori izkutuan geratzen da, alturako 

sektorearen harrapaketak asko igo direlako. 

LEHORRERATUTAKO ARRANTZAREN EBOLUZIOA KG.-TAN 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Bermeo 5.488.140 10.618.958 7.808.868 9.288.626 7.776.607 9.632.852 11.102.332 11.726.901

Iturria: Gobierno vasco: Anuarios sector agroalimentario, 1989-1996 
Norberak egina 

 

Eboluzio positibo bat nabaritzen da, baina 1989-1990 urtean nabaritzen da 

igoerarik sakonena, %50 ingurukoa alegia, eta urte horretan lortutako kantitatea ez da 

superatzen 1995. urterarte. 

 

 Bermeoko portuan tunidoen harrapaketak (atuna eta hegaluzea) mantendu egiten 

direla ikusten da grafikoetan, dena den hegaluzea orekatuago atuna baino. 

Bokartak (antxoa) 80. hamarkadaren bigarren erdi aldean izan zuen pikuaren ostean 

nahiko orekatu jarraitzen du, berdelak ere 90. urtean izan zuen beherakadaren ostetik 

badoa gorantza. Txitxarroa, legatza eta bixiguak beherantz egin dute etengabe, azken 
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hau ia desagertu den artean. 

 

BERMEOKO PORTUAN IZANDAKO HARRAPAKETAK, 1982-1994 

 Iturria: Foru aldundia: Bizkaiko Atlas Elektronikoa, 1997 
Norberak adaptatua 

1.3.2. Bigarren sektorea: Gernika-Lumo eta Bermeoren aintzindaritza 
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Eskualde mailan industriaren lokalizazioari dagokionean Gernika-Lumo eta 

Bermeon kontzentratzen dela esan behar. Lehenengoaren kasuan, automozio eta 

eraldaketa metalikoen erramako (kuberteriak eta suarma laburra) enpresak nagusitzen 

dira, eta bigarrenaren kasuan, arrain kontserba eta itsasoarekin zer ikusia dutenak. (8) 

 

Nekazal gune bat izatetik apurka apurka, Gernikako industrigintza XX. 

mendearen lehen urteetan hasi zen, 1910 aldera hain zuzen ere. Lehen Mundu Gudan 

(1914-1918) Espainiaren neutraltasunak eta lehiakideen partetik eman zen armen 

demandak eraginda hainbat arma fabrika bultzatu zituen, eta fabrika hauen babesean 

beste batzuk ere irekiko ziren hurrengo urteetan. 

 

“Alkartasuna” enpresa 1912 sortu zen eta 1919 desagertu zen sute baten 

ondorioz, armen fabrika bat zen berau. Beste armen enpresa bat “Astra, Unceta y 

Compañía” da, 1912an sortu zen eta orain dela urte batzuk bere ateak itxi dituen artean 

martxan egon da. Campo Giroko Kondeak “Canpogino” izeneko pistola bat sortu zuen, 

eta armadarentzako arauzkoa deklaratua izan zen. Honek Esperanza eta Unceta enpresa 

gizonei proposatu zien negozioa Eibarren, eta handik atera eta Gernikan instalatu ziren. 

1913an enpresaren lehen harria jarri zen, eta Eibartik etorri zen “Txisperuak” izeneko 

talde bat lanean, berau osatzen zuten asko Gernikan afinkatu ziren eta gaur egun ere 

hemen gelditzen dira beraien seme eta biloba. Enpresak Gernikako bizitza asko 

dinamizatu zuen garai hartan. 

“Talleres de guernica” 1916an sortu zen hau, eta sei urte beranduago, 1922. 

urtean Alfonso XIII.ak bisitatu zuen fabrika. 1924ean Afrikako Gudaren ondorioz 
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armadarentzako bonbak egiten hasiko ziren, eta 1936 aldera hasita gaur egunera enpresa 

honetan tornuak, tornuentzako platerak eta taladroak egiten dira. Garai batean argazki 

makinak ere egin omen ziren berton. 

 

Limak egiten zituen fabrika bat ere izan zen Gernikan, “Osbil”, ez dakigu noiz 

sortu zen, baina bai badakigu aleman batzuk zuzendu zutela 1932. urtean itxi zen artean, 

gero hemen zegoen makineria osoa Tolosakoak ziren ingeniari batzuk erosi zuten. 

 

“Damaso Toña Zerrategia” 1909an sortu zen, eta Gernikako trenbidearen 

pabiloiak dauden atzekaldean ezarri zen, gaur egun ezagutzen dugun toki berean, orain 

Muxikan jarri ditu oso instalazio modernoak, lehenagoko tokia labur gelditu zaiolako. 

 

“Enrique Amurrio, S.A”, gaur Malta S.A. izenaz ezagutzen dugu, enpresa hau 

kuberteriara dedikatu izan da beti, gaur egun ere horretan jarraitzen du. Beste kubertera 

bi ere badira Gernikan “Idurgo” eta “Dalia”, hiru hauek oso azpisektore sendoa sortu 

dute hainbat urtetan zehar, baina gaur esan behar krisialdia pasatu ondoren ari direla 

hirurak bat egiteko negoziazioetan. Dalia ere mendearen lehen urteetan sortu zen, 

1917an hain zuzen ere, baina “Joyería y Platería de Guernica” izenarekin. 

 

Alpargatak egiten zituen enpresa bat ere bazen “La Industrial Vizcaina S.A.”, 

1928an sortua 105 langile izatera heldu zen. “Los Pirineos” ere oso famatua izan zen, 

1913an sortu zen eta esne kondentsatua, txokolatea, kafesneko karameluak eta gaztaiak 

egiten zituen. Gailetak eta pastak egiten zuen beste enpresa bat ere izan zen “Galleteria 
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de Tomas Gomeza” 

 

 Bermeok lotura sakona izan du betidanik itsasoarekin eta berton beti nagusitu izan dira 

arrain kontserben industriak, jadanik XVIII. mendean bazen bat “Casa-Escabecheria” 

hain zuzen ere, berau San Pedro kofradiako arrantzaleek sortu zuten. Pixkanaka 

dibersifikatzen joan  dira eta gaur egun hamabi daude Bermeon. Itsasoarekin zer ikusia 

duten enpresak ere badaude, motoren konponketa, sal-erosketak, …  

 

1955-1970 etapa oso oparotsua izan zen eskualdean, eta horrek inmigrazioaren 

fenomenoa bultzatu zuen, hau da kanpoko jendea etorri zen. Alde batetik, bertoko 

eskualdeko herrietako jende ugari hurbildu zen Gernika aldera, orduantxe izan zen 

exodoaren unerik gorenena, baserriak bertan behera utzi eta hirira bizitzen joan ziren 

unea; eta beste alde batetik, kanpo jendea ere etorri zen, Galizia, Gaztela, Extremadura, 

Andaluzia, etab… hauetariko asko hemen geratu ziren, eta hemen bizi dira berauen 

anai, seme, biloba, … baina beste batzuk ordea 80. hamarkadaren azken aldera hemen 

eman zen krisialdia eta enpresetako errestrukturazioen ondoren jubilazio antizipatua 

hartu eta beraien herrietarantz jo zuten berriz.  Industria mailan gaur egun garrantzi 

handia duten azpisektoreen azterketa bat egingo da, klasifikazio hau 9 langile edo 

gehiago dituzten enpresen artean egindakoa da. Honen arabera lau azpisektore izango 

ditugu kontutan Urdaibain: automozioa, arrain kontserba, eraldatu metaliko eta 

untzigintzarena hain zuzen ere. 

1.3.2.1. Industria 

 Lehen esan bezala industriaren lokalizazioaz hitz egiten dugunean, Gernika-
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Lumo eta Bermeo direla buru esan behar da, herri bi hauetan kontzentratzen bait da 

eskualdeko industriaren bolumenik handiena. 

 

 1996ko sektoreko iharduera datuen arabera dakigu eskualdeko portzentaia E.A.E 

edo eta Bizkaiakoa baino baxuagoa dela. Gainera 90. hamarkadaren hasieran 

eskualdeko enpresa askotan emandako enplegu erregulazioen ondorioz sektorea nahiko 

hauts eginda geratu zen, baina jadanik hamarkadaren azken aldera nabaritzen da 

errekuperazioa.  

 

 

 INDUSTRIAREN SEKTOREKO 
IHARDUERA TASAK 

 
• E.A.E.            % 36,3 

• BIZKAIA       % 33,7 

• URDAIBAI    % 31,1 

 

Iturria: Eustat 97-98 

 

 Eskualdeko iharduera tasaren goitik daude Ajangiz, Arratzu, Busturia, Foru, 

Arteaga, Kortezubi, Muxika edo Gernika-Lumo. Muxikako herrian pixkanaka 

pixkanaka gune industrial bat eratzen ari da eta Gernika-Lumon eskualdeko enpresen 

kontzentrazio zabalena dago. Itsasoarekin lotura duten herrietan, demagun Mundaka, 

Ea, Elantxobe edo Bermeon sektore honetako iharduera tasa eskualdekoaren azpitik 

aurkitzen da. 
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 Urdaibain 63 enpresa daude 10 edo 10 baino langile gehiago dituztenak, eta 

berauotatik 29 Gernikan eta inguruetan (Muxika edo Ajangiz) daude eta Bermeon 20. 

 Enpresen batazbesteko langile kopurua Euskal Autonomi Elkartearen bataz 

bestekoaz parekatzen badugu berdintsua dela esan behar. Enpresen %64ak 10etik eta 

50era bitarteko langileria dute, eta gainerako portzentaiak 50 langile baino gehiago 

dituzte. Ajangiz herrian kokatuta dagoen “Maier” enpresa da 200 langile baino gehiago 

dituena, (400 ditu hain zuzen ere). (9)  

 

 Orokorrean Urdaibaiko sare industriala Euskal Autonomi Elkarte mailako 

enpresek baino neurri txikiagokoak osatzen dute, 1996. urtean enpresetako 

batazbestekoa % 46,0koa bazen, 1997. urtean zertxobait jaitsi egiten da, geroago 

azalduko den bezala kubertera eta suarma laburren azpisektorean eman diren 

errestrukturazioak direla eta. 

ENPRESEN BATAZBESTEKO NEURRIA 

 
 E.A.E.          46,3 langile  

 BIZKAIA          65,7 langile  

 URDAIBAI          54,4 langile  
Iturria: Spri txostena, 97 

       

 Lehen aipatutako azpisektoreen arabera, bakoitzeko enplegu bolumena 1996. urtean 

hauxe izan zen: 
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ENPLEGU BOLUMENAREN ARABERA KLASIFIKATUTAKO 

AZPISEKTOREAK 
 

 AZPISEKTOREA ENPLEGUA, 1996  
 Automozioa 788 enplegu  
 Arrainen kontserba 605 enplegu  
 Eraldatu metalikoak 468 enplegu  
 Untzigintza 284 enplegu  

Iturria: Spri txostena, 97 

  Azpisektore hauetatik untzigintza da 1994-1996 bitarteko ekitaldian enplegu bolumen 

handiena sortu duena, automozioarena ere nahiko indartsu dabil, bere enplegu bolumena 

igo egiten da, epe berdinean untzigintzaren enplegu sorrera %17,8koa izan bazen, kasu 

honetan, automozioarenean, %12,2koa izan zen. 

 

 Eraldatu metalikoen arloak urte hauetan oraindik 90. hamarkadaren hasierako 

krisiaren aztarnak berarekin arrastratzen ditu, epe honetan ere enplegua galtzen 

jarraitzen du. Enplegu galerak eskualdeko hiru kuberteretan, Idurgo, Dalia, Malta eta 

Astra, armen enpresan ere ematen dira (azken honek, 1997. urtean itxi zituen bere 

ateak). Badirudi azpisektorean urte batzuk lehenago hasi zen krisialdi honek ikutu duela 

mailarik gorenena eta apurka apurka badoala argia ikusten, nahiz eta oraindik gaur egun 

ere enplegu galerak eman.  

 

• AUTOMOZIOAREN AZPISEKTOREA 

 Eskualdean arlo honetara dedikatzen diren enpresek batazbeste 95 langile 

dituzte. Maier, Rinder, eta Laminaciones Ormaechea dira enpresarik garrantzitsuenak, 

fakturazioaren %90a gutxi gora behera hauexen eskuetan bait dago. 
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Maier, Mondragon Korporazioko enpresa da eta, gaur egun eskualdeko enpresarik 

sendoena eta dinamikoena. Produkzio plantaren ondoan “Maier Technology Center” 

zentrua eraiki zen orain urte batzuk, oso proiektu berezia eta aurrerakoia nonbait. 

 

• ARRAIN KONTSERBEN AZPISEKTOREA 

 Azpisektorearen iharduera ia bere osotasunean Bermeon lokalizatzen dela esan 

genezake, eskualdean hamabi enpresa daude, 1996. urtean 605 langileri lan ematen 

ziotenak. Industria kontserbera hauek bi arrain espeziekin egiten dute lan, antxoa eta 

atuna. 

 Arlo honetan, alde batetik oso enpresa sendoak daude, esate baterako 

“Conservas Garavilla” (Bermeo) estatu mailan arrain kontserba enpresen rankingean 

buru  aurkitzen dena. Nahiz eta Bermeon sedea izan, Galiziako plantatik ateratzen du 

lan bolumenik handiena, eta beste planta batzuk ere baditu Peru, Ekuador edo Marokon. 

Arlo honetan lanean diharduen beste enpresa erraldoi bat ere aurki dezakegu Bermeon, 

“Heinz” multinazionala. 

 

 “Conservas Campos” eta “Conservas Astorquiza” enpresak bat egitean “Salica” 

enpresa sortu da, hau beste biekin konparatuz askoz ere txikiagoa baina ia 100 

langilekin badu bere tokia. 

 Beste aldetik dauden enpresak, enpresa familiarrak dira, 20 eta 70 lagun 

bitarteko enpresa txikiak, hauek ezin dute enpresa handiekin inondik inora lehiatu, ez 

dute kapitalik inbertsio handietarako, horren ondorioz diferentzia gero eta handiagoa 
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egiten ari da eta horrek pixkanaka pixkanaka arrakala bat sortuko du sare industrial 

honetan, sarritan, nahi baino gehiagotan arrain handiak arrain txikia irentsi egiten 

duelako. 

 

• ERALDATU METALIKOEN AZPISEKTOREA 

 Azpisektore honetan bederatzi enpresak hartzen dute parte, bere tamainaren 

arabera bi multzo nagusi bereiz ditzakegu, batean suarma laburrena, “Gerniquesa de 

Mecanizado, Tratamiento y Montaje de Armas” (lehen Astra-Gernika izenaz ezagutu 

izan dugunak itxi zituen ateak 1997. urtean) eta bestea kuberterena, Idurgo, Malta eta 

Joyeria y Plateria de Gernika (Dalia). Azken urteotan azpisektore honek atzerakada 

izugarria jasan izan du, 1.993an 698 langilei ematen bazien lana hiru urte beranduago 

bakarrik 468ri. 

ERALDATU METALIKOEN AZPISEKTOREKO 
 LANGILERIAREN EBOLUZIOA (1994-1996) 

 
 
 

AZPISEKTOREAK 1994 1996 

Suarma laburrak 104 55 

Kuberteria 512 329 

Beste batzuk 82 84 

LANGILEAK GUZTIRA 698 468 
Iturria: Spri txostena, 97 

 

Suarma laburra 

       “Astra, Unceta y Compañia” eskualdean izan den enpresa zaharrenetariko bat izan 

dugu, 1913ko otsailaren 9an hasi zen bere eraikuntza.“Astra-Gernika” eta “Star” 
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enpresek biak bat egitean, “Mecanizado, Tratamiento y Montaje de Armas” enpresa 

berria sortu zen, eta hirugarren batekin ere “Llamas Gabilondo” enpresarekin ere lortu 

zuten akordio bat. “Astra” izenaz ezagutzen genuen enpresak itxi zituen bere Gernikako 

eta Eibarko enpresen ateak 1997. urtean, orain badirudi egindako fusioaz eta hirugarren 

batekin hitzartu duten akordioaz Zornotzan sedea izango duen enpresa berri bat 

irekitzeko direla. 

 

     Gernikan Astrak zuen plantan 100 enplegu galdu dira bost urteren barruan, 1992. 

urtean 157 langile izatetik 1996. urtean 55 geratu ziren bakarrik, baina 1997an 

arazoekin jarraitzen zuten eta 55 langile horiek ere kanpoan geratu ziren, orain 

Zornotzan zer gertatuko denaren zain aurkitzen dira. 

        Suarmen sektore hau 90. hamarkadaren hasieratik dabil kolokan, alde batetik estatu 

mailan izan den demanda galeragatik eta beste aldetik Estatu Batuetan izan zuen 

merkatu sendoa ere ahultzen hasi zelako. 

 

Kuberteria 

 Gernikan kontzentratuta dago Euskal Autonomi Elkarteko kuberteriaren 

sektorea, eskualdean tradizio handiko hiru enpresen eskuetan. Enpresok 80. 

hamarkadaren azken aldera hasitako errestrukturazioekin, eta oso krisialdi gogorra 

pasatu ondoren ere hiru enpresek bat egiteko egin diren ahaleginekin ere ez da ezer 

lortu, eta bakoitzak bere aldetik dihardu arazoak herrestan eramanez. 
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 “Idurgo” enpresak 1993 eta 1996an egindako errestrukturazioen ondorioz 56 

langilekin geratu zen, eta S.A.L bat eginez konpondu du bere porroteko egoera. 

“Joyeria y Plateria de Gernika” (Dalia) (10) enpresa berriz 1977an hasi zen arazoekin, 

eta 1996ra 197 langilekin heldu da, eta badirudi gaur egun hasi dela estabilizatzen bai 

enplegu mantentzearen aldetik eta bai fakturazio aldetik ere. 

 

 Gaur egun“Malta” izenaz ezagutzen dugun enpresa hau, “Enrique Amurrio” 

izenaz jaio zen 1924ean. Enpresak, 1993an oso momentu trakets bat igaro ondoren eta 

porrot egoeran egonda holding internazional batek sartu zuen eskua bertan, gaur egun 

errestrukturazioarekin jarraitzen du eta 100 bat langilekin geratzeko asmoa dute. 1988-

1989 urteetan oso momentu ona izan zuen bai enplegu eta bai fakturazio aldetik, orduan 

langile finko eta behin behinekoen artean ia 1.000 lanpostura heldu zen Malta. 

 

Beste eraldatu metaliko batzuk 

 

 Suarma eta kuberteriez gain badira eskualdean beste enpresa batzuk, beste bost 

hain zuzen ere, 10 eta 40 bitarte langile dituzte hauek. 1996. urtean bosten artean 120 

pertsonei ematen zien lana. Muxikako herrian badira era honetako enpresa txikitxo 

batzuk. 
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• UNTZIGINTZAREN AZPISEKTOREA 

 Untzigintza tradizio handiko sektorea dugu eskualdean, eta bi enpresa dira 

nagusitzen direnak,  bata “Wartsila Diesel” da (atzerriko kapitala duen enpresa honek 

itsas motoreak egiten ditu) eta “Astilleros de Murueta”. 

 

 Lehen apuntatu bezala azpisektore hau da 1994-1996 urteetan dinamikoena eta 

enplegu gehien sortu duena da, igoera tarte horretan % 17,8koa izan delarik. 

 Aztertutako azpisektoreetatik aparte aipatzekoa da eskualdean egurraren 

industria, egurraren lehen eraldaketakoa hain zuzen eta ez bigarren eraldaketakoa. 

Gernikatik hurbil Muxika herrian kontzentratzen da bolumenik handiena, alde batetik 

zerrategiak eta beste aldetik  “Papelera Inama” enpresa ere bertan da. Gaur egun 

“Tole” izenaz ezagutzen dugun zerrategia, eskualdean daukagun zaharrenetariko bat, 

1909ko apirilaren 28an jaio zen “Damaso Toña” izenpean. Orain arte Gernikako 

industrigunean izan den txapa, taula eta zura hobetuen enpresa hau “Ebaki XXI” izatera 

pasatu dena ere Muxikara trasladatu da eta 2.000. urtean hasi da martxan.  

 Eskualdeko industri sareaz berri eman ondoren laburbilduta zera esan genezake 

berari buruz: 

 -> Automozioaren azpisektorea orientazio berri bat hartzen ari da denbora berri 

eta modernoei egokituz, eta astiro astiro enplegua sortzen doa. 

 -> Arrain kontserba enpresen kontzentrazio bat ematen ari da. 

 -> Eraldatu metalikoen azpisektorean krisia nabaria da, suarma laburretan eta 

kuberterietan hain zuzen ere. 
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 -> Untzigintzaren azpisektorea dinamikoa bihurtu da eta berritzen ari da. 

 -> Gero eta presentzia handiagoa dute eskualdean egurraz eta materiale 

elektrikoen fabrikazioaz zer ikusia duten enpresak. 

 -> Orain artean, eskualdean hamarkada askotan ezagutu izan den espezializazio 

industriala zabaltzen ari da, dibertsifikatzen, egia esan denbora ez da alferrik igaro.  

 

          1.3.2.2. Energia (11)  

 80. hamarkadaren erdi aldera, Bermeoko itsasertzetik hurbil gas poltsa bat 

aurkitu zen, “Gaviota” izenaz ezagutzen dena. Poltsa hau estatu mailan aurkitu den 

garrantzitsuenetariko bat omen da, eta produkzioan jarri den lehenengoa. Ekialdetik 

mendebalderantz hedatzen da 8 kilometroko luzeran, eta kilometro bateko zabaleran. 

 

 “Gaviota” gastokiaren esplotazioak izan du bai eraginik eskualdeko ekonomian, 

Bermeo eta inguruko herrietarako mesedegarri izan da, alde batetik sortu dituen diru 

sarrerengatik eta beste aldetik, Bermeon bertan esate baterako biztanleri aktiboaren 

tasak igo zituen eragileetariko bat izan zelako. 

 Esperientzia honetan atzerriko grupo multinazionalak hartu dute parte, bai 

esplotazioan eta bai egin diren ikusketetan, gainera “Gaviota” proiektuak aukera berriei 

ateak ireki dizkio eta enpresa handien ikusmina sortu du. 
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1.3.3. Hirugarren sektorea  

Mundu mailan ematen ari den gizartearen terziarizazioak, izan du eraginik 

Euskal Autonomi Elkarteko sektoreko enpleguaren eboluzioan, eta nola ez nahiz eta 

neurri txikiago batean Urdaibai mailan ere azken hamarkadetan eman da aldaketarik. 

Dena den eskualdean Bizkaiko probintzian edo Euskal Autonomi Elkartean baino 

gutxiago terziarizatutako gizartean bizi gara gaurrik gaur. 

 
 Industriaren sektorean eman den polarizazio hori, zerbitzuen sektorean ere 

aplikatu daiteke, Gernika-Lumo eta Bermeo bait dira arlo honetan ere gune klabeak.  

 

 

 ZE ZERBITZUEN 
SEKTOREKO IHARDUERA 

TASAK  
 

• E.A.E.            % 53,1  
• BIZKAIA       % 55,9 
• URDAIBAI    % 44,4 

 

                                                                                                                   Iturria: Eustat 97-98  

 

Gernika-Lumo eta Bermeon aurkitzen da sektorean okupatuta dagoen 

biztanleriaren % 72,9a, hauen atzetik, baina alde handiarekin Mundaka, Busturia, 

Muxika edo Forua aurkitzen dira. 

Atal honetan bai merkataritza eta bai turismoa aztertuko ditugu. 

 
 
 
 
 
 

HERRIZ HERRIKO ZERBITZUEN SEKTOREKO IHARDUERA TASAK (%)1991 
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HERRIA SEKTOREAN OKUPATUTAKO 
BIZTANLERIA 

TASA 

Ajangiz 58 42,6 

Bermeo 2.157 38,3 

Busturia 243 46,6 

Ea 156 60,0 

Elantxobe 52 39,3 

Ereño  46 46,4 

Errigoiti 67 35,2 

Forua 139 39,4 

G. Arteaga 116 52,9 

G. Lumo 2.651 48,8 

Ibarrangelu 97 60,2 

Kortezubi 53 37,3 

Mendata 53 38,9 

Morga 57 43,8 

Mundaka 315 63,7 

Murueta 35 45,4 

Muxika 203 38,3 

Nabarniz 33 33,3 

Sukarrieta 63 66,3 

Eskualdea 6.594 44,4 
Iturria: Eustat, 97-98 

Norberak egina 
 

 

 

 

 

1.3.3.1. Merkataritza (12) 
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 Bai Gernika-Lumon eta bai Bermeon merkataritzari dagokionean esan, 

merkataritza minorista izan dela beti nagusi, eta kasu gehienetan familiarra, bai 

Gernika-Lumon eta Bermeon ere herrian barruan bertan kokatuta. Nagusitzen diren 

negozio tipoak dira: alimentazioa, edari eta tabakoak, eta pisu askoz ere txikiago 

batekin ehun, jantzi, oinetako eta larru dendak, Bermeon biztanleriaren gehiengoa 

itsasoarekin erlazionatuta dago eta horrek badu eraginik merkataritzan, salmentak 

arrantzan lortutako emaitzekin erlazio zuzen zuzena dutelako. 

 

 Aspaldi honetan esan genezake merkataritza buelta hartzen ari dela, 

establezimendu modernoagoak joan dira ateak irekitzen, supermerkatuak eta hedadura 

handiko supermerkatuak ere baditugu, bata Gernikako gune industrialean kokatuta 

(Maxi Eroski, 1992an irekita) eta bestea Forura bidean (Dia, 1999an irekita), era 

honetako negozioak ari dira zabaltzen eta hauek ohiko merkataritza minoristari kentzen 

dio protagonismo apur bat. Minoristen establezimenduetan aurkitzen da biztanleri 

okupatu bolumenik handiena. Maioristen establezimendu komertzialak ere badira, 

elikagai, edari eta tabakoenak gehien zabalduenak, baina hauetan okupatutako 

biztanleria oso gutxi da besteekin konparatuaz gero. 

 

Merkataritzaren arloan ezin ditugu ahaztu historikoki bai Bermeo eta bai 

Gernika-Lumo merkatuari lotuta egon direla, lehenengokoa arrainaren ingurukoari eta 

bigarrena, nekazaritza, abeltzantza eta bai burdin, mea eta ikatz salmentakoari. 

Gernika  fundatu zen une beretik izan dute garrantzia bertoko merkatu eta feriak, 
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herria beti hauei lotuta egon da, bere kokapen geografikoa zela eta, eta bide 

garrantzitsuenen gurutzea, hemen egiten ziren inguruko elizate guztietako sal-erosketa 

eta mota guztietako transakzioak. Ajangizko herriak ere Malosteko zelaian egiten zituen 

bere ganadu feriak, Errenteriako auzoan (gaur Gernika da auzo hau). Behin herri honek 

Jaurerrian aurkeztu zuen feriok denboran limitatzeko beharra; orduan 1613ko uztailaren 

30eko Biltzar Orokorrean, Gernikari adierazi zitzaion bere feriak San Bartolome 

egunetik (abuztuaren 24) San Antolin egunera (irailaren 2) ospatzeko agindua, esanez 

Jaurerrian ez zegoela hainbeste ganaduntzat horrenbeste egunerako belardi nahikorik. 

Gauzak horrela izanik, feri egunak jaistean, jendearen joan-etorriak ere gutxitu egin 

ziren, ondorioz feriak ere beherantz egin zuen eta horren eraginez sal-erosketa eta 

bestelako transakzioak ere. Gernikak, feriak, esandako fetxetan egiten jarraituko du, eta 

urriaren lehen domeka eta hurrengo lau domeketan ere. Ajangiz herriak ere urrian 

egiten zituen bere feriak, baina denborarekin hauek Malostetik San Juan Ibarrera 

trasladatu ziren, Errenteria bakarrik ganadu handientzako geldituko zelarik. 

Gernika, Ajangiz eta Lumoko interesak bat egitean Gernikak feriak beregandu zituen 

eta elizateetako merkatuak ere, horrek sortu ditu gaur egun hain ezagunak diren 

Gernikako astelehenak eta urriko astelehen bereziak, XIX. mendean zehar ere oso 

garrantzitsuak izan zirenak, eta batez ere XX. mendean. 

 

  Orain astelehenero egiten da merkatu plaza Gernikan, bertora eskualdeko 

baserritar ugari joaten da produktoak saltzera. Urriaren lehen astelehenean ganaduaren 

feria egiten da, gaur egun behien arloan espezializatu delarik, aurtongo edizio honetan 
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ere erakutsi da eskualdean dagoen maila bikaina. 

Urriaren azken astelehenean ortuari, fruta, sagardo, txakoli, gazta, ezti, eskulangintza, 

lorazantza, … denak duten bere tokia, Euskal Herri mailako toki guztietatik etortzen 

dira  gero eta fama eta entzute handiagoa duen feria honetara. 

 

 Eskualdeko zerbitzu finanzieroak eta bai aseguruenak apurka apurka finkatzen 

ari dira, sektore dinamiko bat eratuz doaz eta igotzen ari dira. 

 

1.3.3.2. Turismoa  

 Urdaibaiko ingurunean nahiko bizkor hasi zen Bilbo eta inguruetako jendea 

etortzen, berauok batez ere beronek eskeintzen zuen inguru giroa, baserri estiloko 

bizitza lasaiak, eta bai bertoko ondare hisoriko-artistiko aberatsak erakarri zituen. 

 Motibazio hauetaz aparte kontuan izan behar dugu baita badaudela beste faktore 

eragile batzuk, hiri handietan sarri askotan ematen den giro gogorra, (poluzioa, 

kontaminazioa) jendearen alde egin nahia ere handia da, batez ere erdi eta goi mailako 

klase sozialak bultzatu zituen bigarren etxebizitza bat izatera, honek eraginda etorri 

ziren Urdaibaira hainbat eta hainbat turista, gehien batean berton Bizkaia barrukoak 

zirelarik. 

 

 - Mundaka, Bermeo edo Elantxobeko itsas herriek eskeintzen dituzten nukleo 

zoragarriak. 

 - Errekaren alde bietan dauden hondartzak, eskumaldean Laida eta Laga, eta 
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ezkerraldean Sukarrieta edo Mundaka, edota Txatxarramendi inguruko guneak. 

 - Gernika-Lumo kontzentraturik aurkitzen den ondare monumental interesgarria 

(Juntetxea, Europa Parkea, …), Arteagako Gaztelua, Omako baso margoztua, … 

- Eta batez ere gastronomi aldetiko atraktiboak (bai arrain eta okelan 

espezializaturik).  

 

 

Lehen esan bezala bigarren etxebizitza ugari dago eskualdean, beraz berton 

gehien zabaldu den turismo modalitatea estantzikoarena da batez ere, udako 

denboraldia, eta opor eta aste buruetakoa baina sendoena udakoa. Bestalde turismo 

itinerantea ere asko zabaldu da, Euskal Herriaren sinbolo diren monumentuak ikustera 

etortzen direnak (Juntetxea, Zuhaitza, …). 

 

 Garai batean balnearioetako turismoak izan zuen entzuterik, Kortezubin egon 

zen Leniz auzoan bat, baina gaur egun galduta dago aspaldi itxi zituelako ateak. 

 

 Dena den uda pasa jadanik XIX. mendearen azken aldetik ezagutzen da hemen 

Urdaibain, nahiz eta komunikazio aldetik defizientzia handiak izan. Orduan baziren 

errekaren ezker aldea bisitatzen zutenak, Bermeo, Mundaka eta Sukarrieta batipat. 

Txatxarramendi irlatxoaren ingurua oso erakargarria zen eta laister batean bihurtu zen 

atrakzio gunean, gainera hotela egingo zuten arin batean, batez ere trenaren geltokitik 

oso hurbil kokatzen den toki bat zelako. Urte askotan bertoko jendeak beraien etxe 

propioetan hartzen zituzten bisitanteak, XX mendearen lehen urteetan Mundakarako 
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direkzioan Bilbotar aberatsek txaletak eraiki zituzten artean. 

 

 XX. mendea igaro ahala Mundakan, Kanalan, Ibarrangelun, Laidako 

hondartzaren ondoan  joan dira asentamendu erresidentzialak eratzen, eta honetaz aparte 

esan behar da ia eskualde osoan ohizko nekazal etxeari bigarren etxebizitza erabilera 

erresidentzial bat ematen joan dela baserritar asko, esplotazio edo hustirakuntza bertan 

behera uzten joan den heinean. Lurrak errentan eman, pinuz landatu eta etxea aste 

buruak pasatzeko edota seme alabek familiekin udak eta oporrak igarotzeko erabilia. 

 

 Aspaldian, azken hamarkadan hain zuzen ere (1989-1999) turismoa asko igo da 

eskualde mailan, Oka edo Mundakako Itsasadarraren inguruan bigarren etxebizitza 

ugari egin bait dira, 1994ko datuen arabera 19.268 etxebizitza zeuden eskualde osoan 

eta, 3.182 bigarrenak ziren, hau da, %16,5a, ikusten da eskualdeak baduela atraktiborik 

inbertsioa egiterako orduan hainbatek aukeratzen bait du paraje hau.  

Esate baterako Sukarrieta (%66,8), Mundaka (%55,8), Ibarrangelu (%53,5) eta 

Busturian (%50,1) dauden etxebizitzen %50,0tik gora bigarren etzebizitzak dira, betiko 

turismo guneak dira hauek. Barrukaldean dauden bai Mendata (%25,7) edo Errigoitik 

(%20,5) ere nahiko datu altuak eskeintzen dituzte, baserri asko saldu egin da, errentan 

eman baino kopuru handiago batean. Bigarren etxebizitzei buruz badago beste anekdota 

bat, baserritar askok pinudiak saldu dituenean askotan erosi dituzte pisuak Gernikan, 

Zornotzan inbertsio modura.  
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1989ko Otsailaren 12an Eusko Jaurlaritzak Mundakako Itsasadarra Biosferako 

Erreserba deklaratu zuen, Erreserba Urdaibai izenaz ezagutzen da orduantxetik. 

Erreserbak Gernika-Bermeo eskualdea ia bete betean hartzen du, muga arro 

hidrografikoek determinatzen dutenez eta ez muga administratiboak, arrazoi horrengatik 

Zornotza, Munitibar eta Arrietaren zatitxo bat ere hartzen ditu.  Deklarazio horrek 

politika administratiboan aldaketa bat suposatu zuen, ordurarte eremu naturalak 

babesteko interes handirik ez bazen erakutsi, orain berton bizi garen guzti guztion lana 

da eremu naturalak eta bai balore kulturalak gordetzea edo babestea. 

 

Eskualdea, erreserbaz identifikaturik, erakarmen handiko eskualdea da, batik bat 

bere inguruneagatik (hondartzak, mendia, natura, ...) eta aukera interesgarriak 

eskaintzen dituelako bai ondareari dagokionez (Gernikako Biltzar Etxea eta Zuhaitza, 

Santimamiñeko kobazuloak, Omako baso margoztua, Bermeoko arrantzale museoa, 

festak, tradizioak, ...) eta bai astialdirako jarduerei dagokionez (mendiko txirrindua, 

hegaztiei so egitea, surfa, gastronomia ...) faktore guzti hauen eraginez aipatutako urte 

tarte horretan izugarri aldatu da turismoa. 

  

Lojamendu eta errestaurazioari dagokionean eskeintza, Gernika-Lumo, Bermeo 

eta Mundakan aurkitzen da, herri hauetan eman da espezializazio turistiko bat. 

Eskualdean guztira 33 establezimendu daude hotel, pentsio, nekazalturismo, kanping, 

eta aterpetxeetan, guztira ia 2.000 pertsonentzako kapazidadeaz. (13)  

 

 Urdaibaiko hotelen eskeintza Bizkaiakoaren %3,6a eta Euskal Autonomi 
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Elkartekoaren % 1,0a suposatzen du. Bizkaiaren barruan, Urdaibaiko hotelen eskeintza, 

Bilbo Handia kanpoan utzita, eskualdeka bigarren postuan aurkitzen da; Gipuzkoako 

eskualde batzuekin konparatzen badugu berriz eskeintza bajuagoa da. 

Nekazalturismoetan eskualdean egiten den eskeintza Bizkaia mailan egiten denaren 

%28,3a suposatzen du, eta probintzi mailan lehen postuan aurkitzen da eskeintzari 

dagokionean. 

Administrazio mailatik izugarrizko lana egin da promozioan azken urteotan, eta 

bertoko jendeak espezializatuz eta preparatuz joan dira, turismoa eta turistak beste 

dimentsio batean ezagutuaz, hurbilago sentituaz, baina oraindik gelditzen da lanik 

egiteko, eskualde osoak eskeintzen dituen potentzialitate ugari gelditzen bait da turistari 

erakusteko eta eskeintzeko. 
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2.1. Baserria: Urdaibaiko paisaiaren hustirapen eredu.  

 Euskal Herriko Atlantiar (1) gunean betidanik nagusitu izan da 

autoaskitasunezko ekonomia bat, ekonomia horretan murgildurik bizi izan da nekazaria 

mendeetan zehar, gaur egun ere, nahiz eta baserria denbora berriei egokituz joan, 

funtsean hor jarraitzen du aipatutako ekonomia horrek. 

 

 Bertoko nekazal paisaiok badute beste atlantiar erregio batzuekin antzerakotasun 

ugari, espazioan eman den poblamendu dispertsioa izan da eta gaur da baita, atlantiar 

beste erregio batzurengandik desberditzen duena. Baserria da, poblamendu hori 

gauzatzen duen elementua, ekonomia horren ardatza, baserria ez da etxe bat soilik, 

beste zerbait gehiago da, nekazal esplotazioa da, berak etxeak, labore lurrak, lanabesak, 

abereak, bertan jaio eta bizi diren gizakiak multzo konpaktu eta sendo bat osatzen dute. 

 

 Belaunaldiz belaunaldi familiaren barnean mantendu izan den zerbait da 

baserria, zatiezina, beronen inguruan ageri dira ortuak, soloa, pinudiak, belardiak, 

sagardiak ... zabalera ez da handia, bataz beste 5etik 10era bitartekoa, lurrak bere 

inguruan antolatzen dituen elementua dugu baserria. Urdaibain erliebe traketsean nagusi 

diren bailara istu eta sakonak, Oka ibaiak Muxika herritik ia beronen itsasoraino 

irekitzen duen bailara zabala salbuespen delarik, lurrari eutsi nahiean mendien 

magalean zabaltzen diren baserriak, oso paisai humanizatua eta okupatua dela erakusten 

digu Urdaibaik. 

 Zer esanik ere ez dago pinua izan dela azkenengo hamarkadetan Urdaibaiko 

paisaia erabat aldatu duen landarea (2), bai Urdaibain eta ia ia Kantauri osoan, bertokoak 
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izan diren zuhaitzei lekua kenduz joan da, hogei hogeita bost urteren buruan etekin 

ugari uzten duelako. Gaur egun konifera honen hedapenak arrisku larrian jarri ditu 

bertoko landareak, haritza, pagoa edo artea. Konifera honi beste landare bat gehitu 

behar zaio, eukaliptoa hain zuzen ere. 

 

 Euskal Herriko nekazal munduaren ezaugarriak ditugu, alde batetik orografi edo 

topografiaren eraginez baserrien sakanabatzea, hau da, dispertsioa espazioan, eta 

bestalde, lau bost, sei, determinatu gabe, baserriak, elkarren ondoan daudenean, osatzen 

dituzten auzoak. 

 

 Urdaibain, ez dugu ahaztu behar bakarrik nekazal herriak daudenik, badira ere 

arrantzale herriak; baina esan beharra dago arrantzaleak itsasoan egiten duela lan, eta ez 

bere etxean nekazariak egiten duen moduan, lotura izugarria du, bere etxea eta lantokia, 

hori ez zaio gertatzen arrantzaleari, nekazal etxea denboran egokituz joan da eta hor 

izan da, baserria bere “lanabesa” izan delako lan egiterakoan, eta ez da berdina gertatu 

arrantzale herrietan. Urdaibain, atzo eta gaur egun, paisaiaren oinarri baserria dugu, 

hustirakuntz eredu, beren lanaren ondorioz, paisai eta naturaren modelatzaile eta ohitura 

gordetzaile. 

 Baserriaz hitz egiterakoan, ezin dugu bakarrik hitz egin edifizio bat soilik balitz 

bezala, hori baino zerbait gehiago da, “zerbait” multifunzionala da, familiaren 

etxebizitza, askotan hiru belaunaldirartekoak bizi dira bertan, (3) abereak gordetzen 

diren lekua, esplotazioko lanabesak gordetzeko tokia, abere eta giza kontsumorako 

jakiak gordetzen dituen tokia, … eta sarri askotan beronen inguruan laba eta garaia ere, 
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benetako instituzio ekonomiko eta familiarra da, kultura baten sehaska eta transmisorea. 

 Baserritarren lanak ugariak izan dira beti: ganaduari atenditu, ortu eta soloak 

landu, giza eta abere kontsumorako laboreak lortu; etxean “bizi” diren elementuen 

arteko ulermena betidanikoa izan da, animaliak eta familiaren arteko konpenetrazioa, 

azken batean elkarlana. Egia esan orain urte gutxirarte, animaliak zeuden toki eta 

familia bizi zen tokiaren arteko desberdintasun hori ez da argi eta garbi eman, gaur egun 

ere animaliak eta familiak teilatupe batean bizi bait dira, baina bakoitza bere toki 

definituan. 

 

 Oraingo honetan Urdaibaiko baserrira hurbilduko gara, beronen barnean puntu 

jakin batzuk aztertuko direlarik: tipologi desberdinen eboluzioa, solairu motak, gainalde 

mota zabalduenak, eraikuntzetan erabilitako materialeak, baserrirako sarbideak, 

apaingarri mota zabalduenak eta baserrien barruko estrukturazioa eta espazioaren 

banaketa.  

  

Tipologien azterketan esan behar Urdaibai mailan dauden tipologiak aztertu 

direla, baina Mendatako herrian dauden adibideen bitartez, eta tipologiekin egin den 

bezala gainerako puntuekin ere halaxe egin da, hau da, Mendata hartu dugu erreferentzi 

moduan, zeren eta berton herrian analizatu bait dira 106 baserri eta berauon argazkiak 

bakoitzaren fitxaz seigarren kapituloan jarri dira eranskin modura. 
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MENDATAKO BASERRIEN DISPERTSIOA ESPAZIOAN 
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Iturria: Deustuko Unibertsitateko Geografi Departamendua 
Norberak egina 

 

2.1.1. Urdaibaiko baserrien tipologia 

 Urdaibaiko baserrien tipologiaz arituz, zera esan behar da, ez dagoela tipologia 

definitu bat, kontutan izan behar dugu eskualde mailan badirela itsas herri 

garrantzitsuak eta berauotan eman den arrantzalearen etxeak nekazariaren etxearekin ez 

duela zer ikusi askorik. 

 

 Oraingo honetan Urdaibaiko baserri tipologiaren barnean murgilduko gara (4). 

Era formalean eskualdeko eta bai Bizkaia mailako baserria orokorrean definitu daiteke: 

nekazal ekintza ugarietara dedikatutako oin koadrangularreko edifizio baten moduan, 

itxia, hau da, iluminazio asko ez duena, eta inongo patiorik gabeko edifizoa; teilatua bi 

isuritan duelarik. Alturan bi, hiru edo lau pisukoa, lehen solairua, bigarren solairua eta 

ganbara. Eraikuntza hauek, baserriak, Urdaibaiko ondare kulturalaren parte garrantzitsu 

bat dira dudarik gabe, eskualde osoan zehar daude adibide ikusgarriak eta miresgarriak. 

 

 Ezaugarri berezi bat da “etartea” (ataria), sarri askotan erdi erdian “mogara”  

(ikus. hiztegian) batekin, egurrezkoa, harrizkoa, edo bien arteko konbinazioaz eginikoa, 

kanpo eta barrukaldearen tartean dagoen transiziozko elementu bat delarik. “Etarte” 

hau, askotan, baserrian ezker eskumaldean bizi diren familia biak konpartitzen duten 

tokia da, batez ere, XVII. gizalditik aurrera Urdaibai aldean oso normala zen baserri 

bikoitzak egitea, batez ere maiorazkoak bultzatutako zerbait izan zen beraien posesioak 

errentabilizatzeko ahalegin batean. 
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 Egia esan, bai eskualde honetako eta bai beronen inguruko herrietako baserri 

tipologien arloan eman den eboluzioa oso antzerakoa izan da. Lehen eman diren 

ezaugarri edo berezitasunez aparte zera gehitu behar da, harlanduzko arkuak ugariak 

direla, adreilua ez zen asko erabilia izan, baina bai Ereño edo Arteagako kanteretan 

ateratako marmol gorria, eta egurrean zein harrian egindako tailuak. 

  

2.1.1.1. Baserri tipologi desberdinen eboluzioa 

 Urdaibai mailan hiru baserri  tipologi desberdin daudela esan genezake, 

tipologiak hauexek dira: 

  - XV. azkenaldiko eta XVI. gizaldiaren azken aldeko baserri Gotiko 

Errenazentista. 

 - Egurrezko eskeletoa duten XVII. gizaldiko baserria 

 - XVIII. eta XIX. gizaldietako baserria 

  

 Eranskin modura egin den Mendatako baserrien argazki bilduma kontsultatu 

daiteke, berauon bitartez azalduko bait da Urdaibain dauden baserri tipologi 

desberdinen eboluzioa, berton herrian ditugun adibideen bitartez (5). Baserrien 

argazkietan ikusten da berriztapenetan oso iniziatiba handia eman dela, hauetariko 

gehienak XIX. mendekoak ditugu, eta beste asko gaur eguneakoak, 90. hamarkadakoak.   

 Argazkiok 90. hamarkadaren erdi aldekoak direla esan behar, eta batzuk gaur 

egun ez dira aurkitzen hor agertzen diren egoeran, berrizatatuta baizik. Mendatan ezeze 

Urdaibai mailan ere gauza garrantzitsu bi ikusten dira: 

- Alde batetik, berriztapen ugari eman dela ez dago inolako dudarik. 
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- Beste aldetik, kasu askotan badirudi baserri etxea erortzeak, hau da, 

desagertzeak ez duela axola, gehien batean badu honek zer ikusirik, esango nuke, 

jabego sistemarekin ere. Kriterio baten faltan gaude, funtzionalitatearen ideia beste 

edozeinen gainetik dago, kotxe, traktore edo bestelako tresnei tokia lehenago bilatzen 

zaie, eta jatorrizko estrukturak jarraituz oso baserri gutxi berreskuratzen dira. 

 

Kalitate handiko edifizioak daude ez Mendatan bakarrik, baizik eta Urdaibai 

osoan, ondare historiko kultural benetan aberatsa osatzen dutelarik. Batzuk protekzio 

maila batean aurkitzen dira, beste asko ordea ez, asko errekupera ezinak dira. Egia esan 

edifizio asko eta asko tokiko instituzioak eman dezaketen protekzio mailatik kanpo 

geratzen dira, sarritan ezin diotelako eutsi, eta era horretan somatzen da instituzioen 

arteko elkarlanaren falta eta koordinazioa. 

 

 Lehen aipatu bezala, eskualdeko baserrien tipologiak hiru etapa nagusitan izan 

du eboluzioa, eboluzio etapa bakoitzean Mendata herrian ditugun adibideetan 

oinarrituko gara. (6) 

 

 

2.1.1.1.1. XV. azkenaldiko eta XVI. gizaldiaren azken aldeko baserri Gotiko 

Errenazentista.  

 Garai honetako adibide batzuk heldu zaizkigu eskualde osoan gaur egunerarte, 

baina egia esan oso gutxik mantendu izan dute bere lehendabiziko forma, baina dena 

den berauok kontserbatu dituzten elementuengatik jakin ahal izan da zein garaitakoak 

diren, esate baterako erdi puntuko arkuak edo leiho ojibarrak kontserbatzen dituzten 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

251 
 
 
 
 

 

baserriak. Muxika, Kanala, Ea, Nabarniz, Kortezubi, Foru, Busturi, Arratzu, 

Ibarrangelu, Bermeon, … edo Mendatan badira hainbat edifizio. Mendatan tipologia 

honetako adibideak, bi Lamikiz auzoan ditugu eta beste bat Albiz auzoan: 

 

 - Etxebarri baserria, Lamikiz auzoan (atzekaldean arku itxurako sarbidea 

kontserbatzen du) 

 - Beiti baserria, Lamikiz auzoan (aurrekoaren ondoan dago eta honek ere arku 

itxurako sarbidea kontserbatzen du atzekaldean) 

 - Albiz baserria, Albiz auzoan 

 

 

 

 

Etxebarri baserria, Lamikiz auzoan 
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Beiti baserria, Lamikiz auzoan 

 

 

 

Albiz baserria, Albiz auzoan 
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2.1.1.1.2.- Egurrezko eskeletoa duten XVII. gizaldiko baserriak 

 Mende honetan zehar hedatuko den teknika bat dugu hau eta honi dagokionean 

lehenagokoarekin nabaritzen da aldaketarik, esate baterako fatxadaren itxiera egurrezko 

posteen bitartez egingo da, hauek agerian utziaz, tapatu gabe; fatxadan lehen eta 

bigarren solairuaren artean ematen zen eskaloia galdu egiten da eta harria elementu 

sostengatzaile bezala garrantzia hartuz doa. Dena den badago baserri banaka bat, 

behekaldeko muruan aurrerapen bat agertzen dutenak oraindik, seguruenik 

zaharrenetarikoak izango dira hauek. 

 Posteen bitartez eginiko baserriaren eredua tipologia prototipo bezala hedatuko 

da gizaldi honetan zehar. Orain artean baserriak datatzeko arazoak bazeuden, garai 

honetan hasten dira apurka apurka eraikinaren fetxa eta baita ugazabaren izena jartzen. 

Materialei dagokienean esan behar materiale berriekin esperimentatzen hasten direla, 

adreilua eta burdinoletako zeparekin hain zuzen ere. 

Garai honetako adibide asko aurki genitzake Urdaibain, Mendatan esate 

baterako hauexek ditugu: 

 

- Oraindi baserria, Elejalde auzoa 

 - Ororoatze baserria, Olabe auzoa 

 - Zarragoentxe baserria, Olabe auzoa 
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Oraindi baserria, Elejalde auzoa 

 

 

 Ororoatze baserria, Olabe auzoa 
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Zarragoentxe baserria, Olabe auzoa 

 

2.1.1.1.3.- XVIII. eta XIX. gizaldietako baserria 

 XVII. mendean posteen bitartez eraikitako baserriak oso ezagunak egin ziren 

baina hauen hedapena XVIII. mendearen erdi alderarte luzatu zen bakarrik. Apurka 

apurka egurra garrantzia galduz doala ikusten da eta bere ordez harriaren erabilpena 

izugarri hedatuko da baserrietan, ordezkapen hau orduantxe hasitako deforestazioaren 

eraginez egur eskasiak bultzatuta dagoela esan daiteke.  

 

 Era bitako tipologiak aurkitu ditzakegu garai honetan: 

 

 1.- Fatxadako egurrezko posteak kenduz joango dira eta beheko solairuan 

egurraren ordez harlandua jartzen hasiko dira. Ataburua egurrezkoa izango da eta sarri 
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askotan harrizko mogarak lagundurik (mogarak egurrezkoak ere izan daitezke kasu 

batzuetan eta beste batzuetan harri eta egurrezko konbinatuak). Goikaldeko solairuetan 

harlangintzako betegarriak edo adreilu sendoa erabiliko da, denbora igaro ahala egurra 

guztiz eliminatuko delarik. Mendatan garai honetako baserri etxeen adibideak hauexek 

dira 

 

 - Solarren Behekoa baserria, Solaurren auzoa (lehenengo partekoa) 

 - Marmiz Goiti baserria, Marmiz auzoa (altueran garapen handiagoa duten 

eraikuntzaren adibide bat) 

 

 

Solarren behekoa baserria, Marmiz auzoa 
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Marmiz Goiti baserria, Marmiz auzoa 

 

Garai honetan Ereño eta Nabarniz aldean baserri tipologia batek zabalkunde 

handia izan zuen, baserri hauek fatxadaren erdi aldeko gorputza pixka bat barrurantz 

sartuta dute (baserri erretrankeatuak dira), eta hor sarritan balkoiak jartzen ziren.  

 

 Mendatako herrian ere baditugu herri bi horietan zabaldutako baserri mota 

horren adibide batzuk, esate baterako Arketa Zaharra eta Beiti baserriak Elejalde 

auzoan; Bastarretxe eta Goiti baserriak Marmiz auzoan eta Olabe Bengoetxe eta 

Ororuaga baserriak Olabe auzunean. 
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Ororuaga baserria, Olabe auzoa 

 

2.- Tipologia honetan elementu garrantzitsu bat sartzen da eraikuntzetan, arkua. 

Arkua eskarzanoa, karpanela, errebajatua edo erdi puntukoa izan daiteke, hauek 

baserriek alboetan dituzten harri landuetan deskantzatzen dutelarik, harlandua etxearen 

ertzetan ezeze leiho inguruetan ere asko erabiliko da. 

 

 Baserrien eraikinetan arkuaren hedakuntza orokorra XVIII. mendearen bigarren 

erdi aldean ematen da, baina benetako garapena XIX. mendean lortuko du, gainera XX. 

mendearen lehen alderarte helduko delarik. Muxika, Nabarniz, Ajangiz, Kortezubi, 

Arteagan, … aurki genitzake garai honetako makina bat eredu, Mendatan ere baditugu:  

- Zarrandikoetxe baserria, Olabe auzoan 

- Ereñostei baserria, Albiz auzoan 

 - Zugatza baserria Olabe auzoan ( arku eta mogara bikoitzeko baserria) 
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Zarrandikoetxe  baserria, Olabe auzoa 

 

 

Ereñostei baserria, Albiz auzoa 
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Zugatza baserria, Olabe auzoa 
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MENDATAKO BASERRIEN TIPOLOGIA HISTORIKOAK 

 

 

Iturria: Deustuko Unibertsitateko Geografi Departamendua 
Norberak egina 
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2.1.1.2. Solairua eta altxaketa 

 Euskal baserrietan gehien zabalduriko solairu motak hiru izan dira: lisua, sakona 

eta laukitua. (7) Orokorrean Urdaibai mailan ere arau berdinak jarraitu direla esan 

daiteke, zeren eta hiru solairuok bait dira hedatuenak, sakona izanik gailentzen dena. 

 

 Izan ere Mendatako herrian eginiko azterketaren emaitzetan argi eta garbi 

ikusten da nagusitzen den solairua sakona dela, aztertutako 106 solairuetatik 90 sakonak 

dira, 8 lisuak eta beste 8 laukituak.  

 

SOLAIRUA MOTAK, MENDATA 

Auzoa Solairu Sakona Solairu Lisua Solairu Laukitua 
Albiz 17 4 2 
Elejalde 22 3 2 
Marmiz 23 0 2 
Olabe 28 1 2 
Guztira 90 8 8 

Iturria: Norberak egina 
 
 

Sakonak Mendatako baserrietako solairuen %84,9 suposatzen dute, aurreko 

taulan ikus daitekenez lau auzoetan nagusitzen den solairu mota da berau. Laukitu eta 

lisuari dagokionean, esan behar ez duela ia presentziarik, solairu mota bien artean ere 

%15,0a suposatzen bait dute. 

 

Baserriak normalean hiru solairu izaten ditu, behe solairua (aurrekaldean 

sukaldea, beheko kuartue, askeurrea, eta atzekaldean ikuilua… ), lehen solairua 

(aurreko alderdira begira logela bat eta sala, lateralera begira logela bi, leiho bako 
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eskillaburue, eta atzekaldean sabaia), bigarren solairua (ganbara aurreko aldean eta 

atzekaldean sabaia), nahiz eta badiren bai bikoak eta bai laukoak ere. Mendatako 

herrian aztertutakoetatik 16 baserrik solairu bi dituzte, 83k hiru solairu eta 17k lau 

solairu. 

 
SOLAIRU KOPURUA, MENDATA 

 
Auzoa Bi solairu Hiru solairu Lau solairu 

Albiz 7 15 1 
Elejalde 1 24 2 
Marmiz 5 19 1 
Olabe 3 25 3 
Guztira 16 83 17 

Iturria: Norberak egina 
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MENDATAKO BASERRIEN SOLAIRU MOTAK 

 

 
Iturria: Deustuko Unibertsitateko Geografi Departamendua 

Norberak egina 
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2.1.1.3. Materialeak 

 XI eta XIII. gizaldien artean etxeak harriz egiteko ohitura erromatarrek martxan 

jarritako inbentzioa da, nahiz eta denbora igaro ahala baserritarrak lehenengo etxe horri 

aldaketak egiten joan diren, hau da, egokituaz, abereak alderdi batean jarriaz, bizpahiru 

solairu eraikiaz, … lehenengoetakoen adibide horietako bat ere ez zaigu heldu gaur 

egunera. 

 

Urdaibai mailan baserri etxeen eraikuntzan gehien erabilitako materialea harria 

izan da, sarri askotan kareharria ere izan omen da, gainera XVIII. mendean hasita 

egurraren erabilpena zeharo murrizten da eta ordutik aurrera asko hedatuko da harriaren 

erabilpena. Adreiluak, ordea, ez zuen izan Urdaibai aldean beste albo herrietan XVII eta 

XVIII. mendeetan izan zuen zabalkunderik. Harlanduaren erabilpena ohikoa izan da 

eraikuntzetan (ikusi seigarren kapituluan eranskinean Mendatako baserrien bilduma) 

 Ereño eta Arteagan ateratzen zen marmol gorria ere erabili izan da Urdaibaiko 

baserri etxe batzuen eraikuntzan. 

 

2.1.1.4. Gainaldea 

 Euskal baserrietako gainaldea aldakorra da: bi, hiru edo lau uretara izan 

daitekeelako. Urdaibai mailan ikusi denaren arabera, esan behar ur bitakoa dela 

nagusitzen dena. Mendataren kasuan ere hala gertatzen da, gainalde motarik zabalduena 

ur bitakoa da, analizatutako 106 gainaldeetatik, %66,0 ur bitarakoak dira, %24,5 hiru 

uretakoak eta gainerakoak lau uretakoak, azken hauek ez dute garrantzi handirik. 
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GAINALDE MOTAK, MENDATA 

Auzoa Ur bitara Hiru uretara Lau uretara 
Albiz 16 3 4 
Elejalde 18 5 4 
Marmiz 14 10 1 
Olabe 22 8 1 
Guztira 70 26 10 

Iturria: Norberak egina 
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MENDATAKO BASERRIEN GAINALDE MOTAK 

 

Iturria: Deustuko Unibertsitateko Geografi Departamendua 
Norberak adpatatua 
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2.1.1.5. Baserrirako sarbideak 

 Baserri barrurako sarbidea etartea da, pertsona, eta, nahiz eta orain izan ez, 

abereak ikuilurantz sartzeko sarbidea ere. Etartea da baita, lehen aipatu bezala,  

hizketaldiak, solasaldiak konpartitzeko espazioa, kanpotik datorren jendeari harrera edo 

agurra egiteko lekua, baita baserritarraren lanabesak gordetzeko zein ganaduarentzako 

janaria gordetzeko tokia ere sarri askotan. 

  

Etartedun baserri gehiago dago ez duen baino, esate baterako Mendatan 106 

baserritik, 78k etartea dute, mogaradunak 40 daude eta mogara gabeak 38. Eranskinean 

ikusi daitekeenez, gehienak errektangular itxurako etarteak dituzte egurrezko (haritza) 

ataburuaz, bakarrik kasu bitan arku itxurakoa dutelarik (Ereñostegi baserria eta Zugatza 

baserria, azken honek arku bikoitza eta mogara bikoitza ditu). Mogara guztiz harrizkoa 

izan daiteke (hareharrizkoa batzuetan), guztiz egurrezkoa baita, edota konbinatua, hau 

da, oina harrizkoa eta gainerakoa egurrezkoa duena. Hurrengo taulan daude azterketaren 

emaitzak, %73,5ak etartea dute, auzunez auzuneko azterketan esan behar ez dela bata 

edo bestea nabaritzen, banaketa nahiko erregularra suertatzen da. 

 

SARBIDE MOTAK, MENDATA 

 ETARTEDUNAK ETARTE GABEKOAK 
Auzoa Mogaradunak Mogara gabeak  
Albiz 3 11 9 
Elejalde 9 11 7 
Marmiz 15 7 3 
Olabe 13 9 9 
Guztira 40 38 28 

Iturria: Norberak egina 
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2.1.1.6. Etxebizitzen barruko espazioaren estrukturazioa  

 Urdaibaiko herrietatik bidai bat eginez konturatzen gara hainbat eta hainbat 

baserri bikoitz daudela, hau da, baserriaren jabetza eta erabilera famili desberdin birena 

dela. Denok dakigu 60. hamarkadan eman zen exodoa, horren eraginez baserri asko eta 

asko hutsik geratu ziren, beraz gaur egun oso normala da etxebizitza bi horiek familia 

bakar baten eskuetan aurkitzea. Baserri bat eredutzat hartuaz egin den krokis batean argi 

eta garbi ikusten da, ezker eta eskuma aldeko etxebizitzak guztiz simetrikoki eraikita 

aurkitzen direla. 

 

 Mendatan auzunez auzuneko analisian ikusten da etxebizitza bateko baserriak 

nagusitzen direla, 106 baserritik, 62 etxebizitza batekoak dira eta gainerakoak, 44 

bizitza bikoak. 

 

 ETXEBIZITZEN BANAKETA 

Auzoa Bizitza batekoak Bizitza bikoak 
Albiz 18 5 
Elejalde 12 15 
Marmiz 13 12 
Olabe 19 12 
Guztira 62 44 

Iturria: Norberak egina 

 
 Baserriak, edifizio bezala, bi eginkizun betetzen ditu: alde batetik, etxebizitza 

bera, eta bestetik, esplotazioara dedikatutako espazioa: ikuilua, sabaia, pentsu, belar eta 

bestelako gauzak gordetzeko lekua, lanabesak gordetzekoa... jadanik gaur egun, lehen 

esan bezala, gizakia eta animalia bizi diren espazioak guztiz desberdinduta daude. (8)  

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

270 
 
 
 
 

 

MENDATAKO BASERRIEN ETXEBIZITZEN BANAKETA 

 

Iturria: Deustuko Unibertsitateko Geografi Departamendua 
Norberak egina 

 

 

Baserriak atal bi ditu: aurreko aldea eta atzekaldea. Aurrekaldean gizakia bizi 
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izan da beti eta atzekaldean egon da ganadua eta bestelako gauzak gordetzeko espazioa. 

 Baserriak bizitza bikoak zein bizitza batekoak izan, distribuzioa berdina izaten 

da. Orain aztertuko ditugu alderdi biak eta atal bakoitzaren distribuzioa nolakoa den. 

Horretarako, Mendatan, Mendaturi auzoan aurkitzen den Argintxoa baserriarena 

ikusiko dugu hain zuzen ere, gainera lagungarri distribuzio krokis bat egin da. (9)  

 

 Lehenengo solairua 

 Baserriek, kanpotik barrura sartzeko tarte horretan, “etarte” bat izaten dute, 

bizitza biko baserriak direnean, etartean dagoen egurrezko ataburuari eusteko “mogara” 

bat izaten dute, normalean harrizkoa izaten da, baina izan daiteke baita materiale biekin 

egindakoa, behekaldea harrizkoa eta goikaldea egurrezkoa. 

 

 “Etartea”, etxearen fatxada printzipalean dagoen toki edo estantzi  hau 

multifuntzionala da, esaterako kanpoaldea eta barruaren artean dagoen iragapen 

espazioa da, etortzen den guztiari harrera eman, ganaduarentzako belarra gorde, 

solorako lanabesak eduki, haurren jolastokia, eta, sarri askotan, ezker-eskumako 

baserritarren artean konpartitzen den tokia, hau da, erlazio sozialen tokia. 

 

 Hemendik barrurantza joanez, lehen edo behe solairuan, atetik sartu eta jarraian 

“askeurrea” aurkitzen da, berak hitzak adierazten duen moduan, ikuiluko askak ikusten 

ziren hemendik, krokisean ikusten den bezala ikuilurako ate bat ere badago hemendik. 

  Toki hau gauza anitzetarako erabilia izan da beti, ganaduarentzako belarra 

edukitzeko, lanabesak gordetzeko, eta batzuetan txahal tokia ere izaten omen zen garai 
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batean, normalean iluminazio gabeko tokia dugu berau, baina kasu honetan “albatea” 

(alboko atea) dago askeurre eta asken artean geratzen den toki horretan. Baserri askok 

ez du alboko ate hau izateko aukerarik, ikuiluko pareta sukaldeko pareteraino heltzen 

delako. Ate hau gaur egun kasu gehienetan galdu egin da, baina garai batean ate 

printzipala baino sarriago erabilia zen. 

 

 Hementxe, “askeurrean” (asken aurrea) kokatu izan dira baserrietan mendeetan 

zehar “gatzunaskak” (gatz + aska) (ikusi hiztegia), txerria hiltzen zenean okelak 

gatzetan kontserbatzeko harrizko aska, zein txahalen bat etxerako hiltzen zenean 

gatzetan kontserbatzeko baita. “Askeurre” honetatik, eskumaldera edo ezkerraldera, 

etxebizitzakoa bikoa izan ezkeroan, simetrikoki banatuta bait zeuden, sukaldea, esan 

genezake, baserri etxearen historia zehar gehien erabilitako tokia, hemen denbora ugari 

pasatu izan du baserritarrak, familiarekin berriketan etab ... 

 

 Sukaldean, beheko sua, egurrezko txapa agertu artean, berau izan zen janaria 

prestatzeko tokia, eta beronen inguruan makina bat berriketaldi eta egonaldi eginikoak 

badira baserritarrak. 

 Bertotik sukaldetik atea izanik, eta leihoa fatxada printzipalera duelarik, beste 

toki bat aurkitzen zen, “beheko kuartue” batzuetan logela moduan erabilia, esate 

baterako baserrian norbait gaixorik edo jartzen zenean gora eta behera ibili beharrean 

hementxe egoten zen, eta beste batzuetan jakiak eta edukitzeko almazen modura ere, 

baina normalean logela bezala. 
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Baserriaren aurreko eta atzeko aldea banatzen duen harrizko horma  “medeliña” 
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(ikusi hiztegian esanahia) deitzen da, etxeari eutsi egiten dio, eta baserritarrek esaten 

dutenez, baserriaren alboetako paretak barrurantz erori ez daitezen, edo aurreko aldean 

suteren bat edo izan ezkeroan atzeko aldera ez pasatzeko. 

  

Etxearen aurreko aldea, hegoaldera begira badago, ikuilua iparrera begira dago, 

ondorioz haizete eta eurite guztiak hartzen dituena berau da, beraz hezeagoa. Ikuiluak, 

etxearen zati handiena okupatuz, esplotazioko tokirik garrantzitsuena dela esan 

genezake, bertan behiak, txahalak zeuden normalean, bakoitzak bere askarekin, erdiko 

paretari begira eginda zeuden batzuk eta besteak etxearen aurrekaldera begira, abel 

buruak “askeurre” horretara begira, ikuilura bertara joan gabe ganaduari jaten emateko 

pentsatuta, lana errazteko. 

 

 Astoa eta mandoa ere han izaten ziren askotan. Ikuilua goiko sabaiaz 

konektaturik egoten zen halako sabaizulo batekin, goikaldean gordetzen zen belar 

lehorra eta galtzua errazago botatzeko. Abel buruen arabera, simaur tokia ere bertan 

ikuiluan egon zitekeen, baina normalean baserriaren atzekaldean egiten zen simaur 

tokia, ikuilutik oso hurbil.  

 

 Txerritokia eta oilotokia ikuilutik kanpora kokatuta, normalean ikuilu honen 

parean egiten zen tejabanan. Tejabana honetan, hegazti eta txerriez aparte, lanabes, 

belar lehor, egur, eta bestelako gauzak badute tokia. 

 

 Bigarren solairua 
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 Bigarren solairuan logelak aurkitzen dira, normalean hiru, berauotariko biren 

leihoak etxearen lateral batetara ematen zutelarik,  (logelei, sabai aldetik 

aurrekalderantz joaten bagara honela deitzen zaie “alboko kuartue”, “erdiko koartue”, 

“aurreko koartue”)  eta fatxada printzipalera begira, logeletariko bat eta balkoira 

irteerarekin “sala” edo egongela dago. 

 

  Sarri askotan seme edo alabaren bat ezkontzen zenean, hari opari bezala edo 

arrio bezala eginiko haltzariekin egoten zen hornituta sala edo egongela hau, gehienak 

belaunaldiz belaunaldi pasatzen zirenak¸ egia esan oso gutxitan erabiltzen zen, haurren 

bat bataiotzean, edo norbait ezkontzean edo etxekoren bat hiltzean egiten zen 

bazkariren batean okupatzen zen. 

 

 Bigarren solairu honetatik, ganbarara edo hirugarren solairura igotzeko eskailera 

zegoen tokian, logela eta egongelaren tartean beste hutsune bat geratzen da, 

“eskillaburue”  edo “koltzie”, era bietara ezagutua (ikusi hiztegian), eskailera bien 

burua,  hemen normalean logeletarako eta behar ziren arropak eta bestelako gauzak 

gordetzen ziren “komadetan”, izarak, “koltxillak”, “lumetxak”, etab... 
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            Solairu honetan, ikuiluaren gainean, sabaia aurkitzen da, berton urte osoan 

ganaduak behar duen belar lehorra eta galtzua gordetzen dira. Lehenagoko denboretan, 

belar lehor soltea eta galtzua ere etxean hartzen zena, gaur egun galtzua ere fardoetan 

erosten da Araba edo Gaztela aldean eta etxean egiten den belar lehorra bera ere 

enfardatu egiten da, toki gutxiago okupatzeko. 

 

 Baserri etxe batzuk, gailur altua izan ezkeroan, sabaiaren goiko alderdian 

geratzen den teilatupe hori ere aprobetxatu egiten dute, beste solairu txiki bat ateraz. 

 

 Hirugarren solairua 

 Hirugarren solairuak aurrekaldean ganbara izaten du, toki hau beti izan zen eta 

da soloan hartzen diren laboreak gordetzeko espazioa, baserri batzuk, gailur altua 

dutenak, ganbara honetan, etxearen altuenean beste halako solairu txikitxo bat 

ateratzeko aukera izaten da batzuetan, iluminazio gabea gehienetan. 

 

 Ganbaran, goiko alderdian patata eta kipula gordetzen dira, hauek artoak baino 

iluntasun gehiago behar dute, azken honek bentilazio gehiago behar izaten duelako 

lehortzeko, leiho txikietatik sartzen den eguzki eta haizearen aireazioa hain zuzen ere. 

 

 Bizpahiru kutxa edo “kaixa” izaten ziren ganbaretan (gaur egun baserri gutxitan 

kontserbatzen dira), batez ere artoa eta garia gordetzeko (ikusi III. kapituluan abestien 

arloan San Juanetako kanta ), labore bi hauen gainean zera esan behar, baserritarren 

siniskerak, esate baterako San Juan egunean baserrietan, egurrezko gurutze bat egin eta 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 

278 
 
 
 
 

 

nola jartzen ziren han dindiliska artoa, eta garia, oraindik fruitua ematen hasi gabe, uzta 

onak izan, eta salbu egon zitezen eskatuaz santuari. 

 

 Hirugarren solairu honetan, baina etxearen atzeko alderdian, hau da, sabaiaren 

gainean, batzuetan beste sabai txiki bat izaten da eta beste askotan sabaia eta solairu 

honen artean ez da izaten separaziorik, gapirioak jarrita egoten dira baina espazioa itxi 

gabe, libre. 

 

Tejabana da baserriaren lateralean kokatzen den beste toki bat, normalean erdi 

aldetik atzekalderantz dagoen eraikina izaten da, gehienetan ikuiluko ateak bertora 

ematen du, berau gauza askotarako erabiltzen den tokia da, lanabesak gordetzeko, belar 

lehorrak, eta askotan hemen izaten dira bai txerrikorta eta bai oilategia. 
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Azkenengo hamarkadetan baserriak eta bere inguruak hainbat aldaketa jasan 

izan dituzte, alde batetik, bai bera baserria edifizo bezala denbora berrietara egokituaz 

joan da eta erosotasun ugari sartu ditu, eta beste aldetik, bere inguruan infraestruktura 

eta zerbitzuen garapen izugarri eman da. 

  

 Hiritar bizitza modeloak eta garapen industrialak eraginda eman zen exodoaren 

ondorioz, baserria gizaldi honen erdi alde ingururarte izan zuen autoaskitasun izaera 

galduz joan zen, eta baserrian eman zen produkzio horrek ekarri zituen aldaketa ugari. 

Orain arte emandako solairuen zatiketa mantentzen jarraitzen du eta kanpokaldetik ere 

itxura berdinaz sarri askotan, baina pixkanaka pixkanaka hiriko etxeak dituen 

erosotasun guztiak sartzen joan da: berogailua, hozkailua, garbigailua, telebista, … urte 

batzuk lehenago baserrian oso arrotzak ziren elementuak arruntak bihurtu dira. Gainera, 

esan behar, beronen inguruan infraestruktura eta ekipamenduak asko garatu direla, 

baserrietarako bideak asfaltatu dira, argi indarra, telefonoa, zabor bilketa, osasun 

zentruak herrietan, … 

 

 Batez ere 90. hamarkadaren lehen aldean hasita baserrirako halako buelta bat 

ematen ari da, hamarkada batzuk atzerago eman zen kontrako fenomenoa gertatzen ari 

da. Hiri guneak eta bertoko bizitza estresanteak eraginda, kaletarrak nekazal giroko toki 

eta txoko lasai eta atseginak bilatuz joan dira, nekazal bizitzaren errebalorizazio bat 

eman da, jakina hiriko erosotasunei uko egin gabe.  
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2.1.1.7. Apaingarri mota zabalduenak  

 Apaingarriei dagokienean euskal baserriaren eboluzioan ikusten dugu ez dela  

ugaritasunik eman, dena den aitortu beharra dago, harmarriak edo mogarak badutela 

garrantzia eta ematen diotela edifikazioari halako itxura galantik, beste eskualde 

batzuetan baino hedapen handiago batekin XVI, XVII eta XVIII. mendeetan izugarri 

zabaldu ziren Urdaibai aldean baserria dotoreago jartzeko praktika hauek. 

 Gehien zabaldutako apaingarriak hauexek ditugu: 

  - Harmarridun baserriak 

  - Mogaradun baserriak 

- Harrian egindako tailak 

- Egurrean eginiko dekorazioak eta pinturak 

 

1.- Harmarridun baserriak: Urdaibai osoan ditugu harmarria kontserbatzen duten 

baserriak, Bermeo, Kortezubi, Nabarniz, Ajangiz, … jadanik XVI. mendean 

praktikatzen zen harmarria jartzearen moda hau, zeren eta garaiko adibide batzuk heldu 

bait zaizkigu gaur egunerarte. Mendatan ere baditugu hauetariko batzuk, esate baterako 

Albiz auzoan, Albiz baserrian (Harmarri Errenazentista mogararen kapitelean), Albizko 

palazioan (Albiz eta Allende Salaztarrenak), eta Beaskoetxea baserrian (mogararen 

kapitelean); Olabe auzoan Olabe-Torre baserrian (Arteagatarren harmarri Errenazentista 

bat), Orora-Aurre baserrian (etxearen kantoian duen harlandu batean harmarri txiki bat 

du lehoi baten irudiaz, dirudienez tradizio Gotikokoa da) eta Olandikoetxe baserrian 

(baserria guztiz berriztuta dagoen arren, konpontze lanen ondoren berriz jarri zioten 

fatxadan harmarria, berau da Mendatan kontserbatzen den handiena). 
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2.- Mogaradun baserriak: lehen aipatu izan den moduan mogara etartean dagoen 

ataburuaren elemento sostengatzailea da, sarri askotan berauok ez dira etxearekin batera 

eginikoak baizik eta beranduago jarritakoak. Eranskinen kapituloan ikus daitekeenez  

40 etxe dira mogaradunak Mendatan, denak ere benetan ikusgarriak, baina 

miresgarrienak, Elejalde auzunean dagoen Sargaste baserrikoa, 1520 aldera 

labratutakoa, Olabe auzunean, Zarragoienetxe eta Zarragoikoetxe baserrietan daudenak 

(Zarrabentan); Olabegoikoan (XV. mendearen azken aldera landutako mogara bat du, 

lastima da etartea itxita dagoela eta erdia baino ez dela ikusten, beste zatia porlanaz 

estalita dago), eta Zugatza baserrian dauden arku bikoitzak. 

 

3.- Harrian egindako tailak: Baserrietako ataburuetan, plaketan edo arkuetan agertzen 

dira taila hauek. Askotan aurkitzen dira baserrietan sarrerako ataburuetan tailatutako 

inskripzioak, egilearen izenarekin, datarekin. Plakak ere aurkitu izan dira, sarri askotan 

Ereñoko marmolean tailatuak, Morga, Nabarniz, Kortezubi edo Muxikako baserri 

batzuetan. Arkuetan eginiko tailak ere badira baserri batzuetan, eguzki motiboak 

aurkitzea oso arrunta da. Mendatako herrian ez dugu honen adibiderik. 

  

4.- Egurrean eginiko dekorazioak eta pinturak: Egurrean egindako dekorazioa biga edo 

ataburuetan aurkitzen da normalean, motibo geometrikoak asko izaten dira, kolumna 

klasikoen imitazioak, … Mendatan, Marmiz auzoan dagoen Lamikiz-Etxebarri 

baserriko ataburuan motibo geometriko bat tailatuta dago. Pinturen teknikak ez zuen 

izan gure eskualdean beste batzuetan izan zuen besteko hedapena; esan behar oso 

adibide gutxi daudela Urdaibai mailan ere, Arteagan (Zelaietan), Mundakako Gurutze 
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Enparantzan, … 

2.1.1.8. Baserriaren inguruko beste zenbait elementu  

Orain artean ikusi izan duguna bera baserria edifizio moduan izan da, baina 

baserriaren inguruan beste hainbat elementuk giratzen dute, esplotazio ekonomikoa den 

multzo hori osatzen dutenak, baserritarrek beraien eguneroko zereginetarako behar 

beharrezkoak dituzten elementuak hain zuzen ere, esate baterako laba eta garaia. 

 

Laba euskal baserrietako edifizio garrantzitsu bat dugu. Garia ere etxean hartzen 

zenez eta astean behin egiten zen labako sua, aste guztirako ogia izateko. Etxetik aparte 

kokatuta aurkitzen da laba, hau da, suteren bat edo izan ezkero baserria behintzat 

arriskutik kanpo geratzeko. Baserri bakoitzak berea izaten zuen, beste kasu batzuetan 

baserria bikoitza bazen famili biek konpartitzen zuten bat. Eranskinen kapituluan, 

seigarrenean argazkien bilduman agertzen dira nola baserri askok eta askok Mendatan 

oraindik beraien laba kontserbatzen duten, lehenagoko denboren testigu bezala, nahiz 

eta gehienak ez dauden funtzionamenduan. Baserri inguruan aurkitu dezakegun beste 

edifizioetariko bat garaia da. Urdaibai inguruan XVI. gizaldian izan zuen etaparik 

gorenena (10), hemen ditugunak oso txikiak dira, gehienetan egurrez egindakoak. 

Eskualdean gaur egun bost kontserbatzen dira bakarrik, hauetatik hiru Nabarniz herrian 

dagoz, beste bat Ereñon eta azkena Ajangiz herrian. 
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2.2. NEKAZARITZA, ABELTZANTZA ETA ESPLOTAZIO 
FORESTALEAN OINARRITURIKO URDAIBAIKO NEKAZAL 
SEKTOREAREN EBOLUZIOA BIZITZA MODERNOAREN 
AURREAN (1960-2000) 
 

 

2.1. NEKAZARITZA 
 

• URDAIBAIKO BASERRIAK: NEURRIA ETA 
ESTRUKTURA 

• BA SERRIAREN INGURUAN ANTOLATURIKO 
EZPLOTAZIOAK: ORTUAK, LABORE LURRAK, 
BELARDIAK ETA MENDIA 

• NEKAZAL TEKNIKAK: OHIZKOAK ETA 
BERRITZAILEAK 

• LABOREAK:    OHIZKO POLIKULTIBOA NAGUSI 
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2.2. Nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio forestalean oinarrituriko Urdaibaiko 

nekazal sektorearen eboluzioa bizitza modernoaren aurrean (1960-2000)  

  

 Urdaibaiko nekazal sektorea edo baserria nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio 

forestalean oinarritzen den esplotazio mota bat dugu, hiru elementuon konbinaketa bat 

ematen da baserri hauetan, konplementazio bat. (1) Egia da urteak pasatu ahala nekazal 

mundua aldatuz joan dela, aldaketa eta berrikuntza ugari eman dela, batez ere baserriak 

esplotazio bezala, autoaskitasun edo autosufisientziaren ezaugarri hori pixkanaka 

pixkanaka 60. hamarkadaren erdi aldean atzean utziz joan den heinean. 

 

 Aipatutako aldaketa eta transformazio hauek bertan baserri etxean hasi eta 

beronen inguruan mugitu izan diren elementu guztietara zabaldu dira. Baserria bera ere 

garai berriek eskatu izan dituzten aldaketetara adaptatu edo egokitu da, aldi berean 

esplotazio mailan ere, eta honekin batera tradizio, ohitura eta baloreen transformazio eta 

aldaketak denbora eta espazioan aipagarriak izan dira. Dena den oraindik euskal 

baserriak balore kultural ugariren gordailu da eta transmisore lanak egiten ditu. (ikusi 

hirugarren kapitulua) 

 

Azkenengo 35-40 urteetan, bai aztertzen ari garen Urdaibai mailan, zein Euskal 

Herri, zein Europa mailan baserri munduan, batez ere bere antolamendu eta 

funtzionamenduan izan den eboluzioa begi bistakoa da, baina dena dela ikerketa 

honetan sakondu ahala konturatuko gara urteak igaro direla, baina funtsean euskal 

baserriak, tradizioak,eta ohiturak oraindik tinko jarraitzen dutela hemen, eta oraindik 
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baserri kulturaren sena sendo mantentzen dela, estrategia berriei oratuz mantentzen 

jakin izan dutelako. 

 Baserrian eta produkzio eran aldaketa garrantzitsuak eman dira azken 

hamarkadetan, esate baterako: 

 

-> Baserrian: Etxebizitza bezala izan dituen aldaketak eta transformazioak 

denbora berrietara egokituz, baina ohitura eta tradizioei eutsiz, eta denboran eta 

espazioan mantenduaz. 

 

-> Esplotazioan: 

- Makinaria berriaren pixkanakako ezarketa eman da 

- Abonu kimiko berrien hedapen izugarria eman da 

- Errentagarritasun gutxiko laboreak abandonatuz joan dira (garia, artatxikia, 

garagarra, oloa, …) 

- Nekazal eta abeltzantzara bideratutako esplotazio modernoak agertzen joan 

dira (negutegiak) 

 - Lurren erabileran murrizketa sakona eman da: birlandatutako pinuaren 

garrantzia. 

 - Baserritarraren denboraren organizazioa: dedikazio partziala 

 - Pixkanakako lanaren espezializazioa. 

 -… 

 

Atal honetan nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio forestala aztertuko ditugu hain 

zuzen ere, hauek ikertzerako orduan erreferentzi bezela erabilitako iturriak 1962, 1972, 
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1982 eta 1989ko nekazal zentsuak izan dira, eta honetaz gain iturri zuzen bezala beraiei 

baserritarrei egindako inkestak eta elkarrizketak (2).  

 

 Eskualde honetan garrantzi handia dauka lehen sektore honek, Bizkai mailan 

edo eta Euskal Lurralde Autonomoaren multzoan izan dezakeena baino, nekazal 

ekintzak oraindik indartsu eta ia lehenagoko eran mantentzen dira herrietan. Erliebea 

eta klima hemengo nekazal mundua determinatu duten faktoreetariko batzuk dira, 

orografia edo erliebea dela eta esplotazioen neurria oso txikia izan da eta da gaur egun 

ere, eta batez ere aipatzekoa dugu 1960. hamarkadatik gaur egunera hainbat eta hainbat 

esplotazio bertan behera utzi direla, baserritar asko albo herrietako industriara edo beste 

sektoreetara lan bila joan direlako, momentu honetan, Urdaibaiko nekazal aktiboen 

zahartzapena ezin dezakegu uka, eta ondorioz, horrek epe laburrean baserrietan errelebo 

falta izugarria sortuko du. 

 

2.2.1. Nekazaritza  

 Gizarte mailan azkenengo hamarkadetan eman diren aldaketa estrukturalak eta 

sozialak izan dute eraginik Urdaibaiko nekazal munduan, berrogei urteren barruan gune 

guztiz nekazaria izatetik, gizarte terziarizatu baten izaera hartzen doa, nola ez denbora 

berriek hala agintzen dute, baina eskualde honetan, lehen aipatu dugun bezalaxe, badute 

indarrik oraindik nekazal ohiturek eta ekintzek. Ez da izan eta gaur ere ez da erraza 

nekazal mundua mantentzea, baserri esplotazio asko erresidualak dira, beste asko 

esplotazio mistoak, eta beste gutxi batzuk, bertatik bizi diren baserritarrak ahalegin 

ugari egin dute estrategi berriak bilatuz aurrera egiteko. Nekazal gizarte batetik, gizarte 

industrializatu edo terziarizatutako batera eman den bide horretan baserriak esplotazio 
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bezala adaptatzeko arazoak izan ditu, autoaskitasun eran lan egin ondoren enpresa 

tankera hartzeko izugarrizko arazoak izan ditu, eta adaptatzeko zailtasun horretan 

gelditu dira kasu askotan baserriak. 60. hamarkadatik 90. hamarkadara aztertutako epe 

horretan ikusten da Urdaibai mailan hainbat esplotazio galdu direla, hemen ikusten 

dugu grafikoki adierazita galtze hori zenbatekoa izan den. 

 

 Lehenengo irakurketa batean nabaritzen dugu 1962-1989 tartean 1.125 

hustirakuntza galdu direla Urdaibai mailan; irakurketa sakonago baten ondoren ikusten 

dena zera da: 1962tik 1972ra bitartean galtzen direla hustirakuntza gehienak, 1.386 hain 

zuzen ere, hurrengo hamarkada bietan hustirakuntzak gehitu egiten dira. 

 

NEKAZAL ESPLOTAZIOEN EBOLUZIOA, URDAIBAI (1962-1989) 
 

3408

3295

3147

4533

0 1000 2000 3000 4000 5000

1989 urtea

1982 urtea

1972 urtea

1962 urtea

 

Iturria: Nekazal Zentsuak 1962, 1972, 1982, 1989 
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Hurrengo taulan bildu da lau Nekazal Zentsuak aztertuaz Urdaibaiko hogei 

herrietan eman den esplotazioen eboluzioa, 60. hamarkadatik 90.era. 

 
 

HERRIZ HERRIKO ESPLOTAZIOEN EBOLUZIOA URDAIBAIN, 1962-1989 
 
 

HERRIAK 1962 1972 1982 1989 

Ajangiz -- -- -- -- 

Arratzu 173 -- -- -- 

Bermeo 431 458 421 319 

Busturia 373 202 258 337 

Ea 261 245 196 224 

Elantxobe 125 45 59 41 

Ereño 117 83 85 87 

Errigoiti 217 219 198 183 

Forua 179 -- -- 179 

G. Arteaga 254 162 162 170 

Gernika-Lumo 434 846 856 397 

Ibarrangelu 271 134 128 160 

Kortezubi 175 -- -- 141 

Mendata 206 161 185 179 

Morga 164 135 133 151 

Mundaka 233 34 162 189 

Murueta 80 -- -- 65 

Muxika 607 392 394 425 

Nabarniz 131 -- -- 93 

Sukarrieta 102 31 58 68 

GUZTIRA 4.533 3.147 3.295 3.408 
 

Oharra: (- -) fetxa hauetan Gernikan anexionatuta daude 
Iturria: Nekazal Zentsuak: 1962, 1972, 1982, 1989 

Norberak egina 
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          Herriz herriko analisi honetan ikusten dugu antzerako portaera izan dutela herri 

gehienek, 1962-1972 tartean Bermeok eta Errigoitik izan ezean beste herri guztiek 

esplotazio galera nabaria izan dute. Esate baterako, 1962. urtean Muxika herrian 607 

esplotazio daude, baina 115 Gorozikakoak dira eta Ibarrurikoak 210, urte honetan 

oraindik ez daudelako Muxikan anexionatuta, 1972n 392 esplotazio ziren. Gernikaren 

kasua ere aipatzekoa da, 1962an 434 esplotazio bazituen, 1972an berriz 846 ditu, nola 

azaltzen da igotze hori ? 1962an Ajangiz zuen bakarrik anexionatuta, 1972an berriz, 

Ajangiz, Arratzu, Forua, Kortezubi, Murueta eta Nabarniz. 

 

          1972-1982 /1982-1989 hamarkadetan Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Gautegiz-

Arteaga, Mendata, Mundaka, Muxika, edo Sukarrieta dira nekazal hustirakuntzak 

preserbatu ezeze gehiagotu egin dituzten herriak. 

 

2.2.1.1. Urdaibaiko baserriak: neurria eta estruktura  

            Urdaibaiko nekazaritza beti oinarritu izan da neurri txikiko famili 

esplotazioetan, baina aspaldian izan da aldaketarik, hauetariko gehienak, beste nekazal 

gune askotan bezalaxe, XX. mendearen bigarren aldean eman dira, 50. hamarkadatik 

gaur egunera hain zuzen ere. (3)  

 

 Euskal baserriaren ezaugarrietariko bi dira baserrien dimentsio laburra eta 

jabego sistemaren estruktura, hau da, lurraren jabetza, Urdaibai mailara ere aplikatu 

daitezkeen bi ezaugarri dira berauok.  
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 Azterketa burutzeko erabili diren Nekazal zentsuetan agertzen dena 

korroboratzeko Urdaibai mailan inkestak egin dira, 130 esplotazio bisitatu dira hain 

zuzen ere.  

 

2.2.1.1.1. Dimentsio laburreko baserriak nagusi 

 Euskal nekazaritza osoan gertatzen den bezalaxe Urdaibaiko nekazaritza ere 

neurri txikiko esplotazio edo baserriak dominaturik dago, lehen esan bezala horixe 

dugularik  ezaugarri aipagarrienetariko bat. (4)  

 

 Hurrengo taulan ikus daiteke behintzat aztertutako ia 40 urteko epean dimentsio 

laburreko hustirakuntzak nagusitzen direla. 60. hamarkadatik 90. hamarkadara 

nabaritzen dena da 5 Ha. bitarteko esplotazioen portzentaiak zertxobait beherantz egiten 

duela, honen  ondorioz 5-10 Ha. eta 10-20 Ha. bitarteko esplotazioak igo egin dira. 

Dirudienez ez da eman jabetzaren desintegraziorik, hau da, jabetza ez da zatikatu, 

nolabaitean mantendu egin da, horretan izan du eraginik eta zer ikusirik oinordeko 

bakarraren praktikak. 50 Ha.tik gorakoek ez dute presentzia handirik, egia esan 

beharbada bertoko Urdaibaiko orografiak ere ez du errazten inolaz ere, bailarak nahiko 

itxiak bait dira.  

 

URDAIBAIKO ESPLOTAZIOEN NEURRIEN EBOLUZIOA, 1962-1989  

 0,1-5 Ha. 5-10 Ha. 10-20 Ha. 20-50 Ha. + 50 Ha. 

1962 65,2 21,0 10,1 3,0 0,5 

1972 55,4 26,4 13,1 3,8 1,0 

1982 57,4 24,7 13,0 3,7 1,0 

1989 58,1 24,0 13,4 3,2 1,0 
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Iturria: Nekazal Zentsuak 
norberak egina 

 

 1962, 1972, 1982 eta 1989ko Zentsuetatik atera diren datuekin hurrengo 

grafikoak egin dira, berton Urdaibaiko nekazal esplotazioen tamainuari dagokionean 

eman den konstantea nabaria izan dela ikusten da. 

 
NEKAZAL ESPLOTAZIOAK  TAMAINAREN ARABERA 

URDAIBAI, 1962-1989 
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NEKAZAL ESPLOTAZIOAK TAMAINUAREN ARABERA (1962/1972) 
 

 0-5 Ha. 5-10 Ha. 10-20 Ha. 20
HERRIA 1962 1972 1962 1972 1962 1972 1962 

Ajangiz -- -- -- -- -- -- -- 
Arratzu -- -- -- -- -- -- -- 
Bermeo 295 353 101 74 25 21 5 
Busturia 290 108 47 50 24 25 9 
Ea 165 149 53 58 34 35 9 
Elantxobe 118 39 7 5 0 0 0 
Ereño 58 11 20 33 32 33 6 
Errigoiti 97 107 84 79 27 26 6 
Forua 125 -- 43 -- 10 -- 1 
G. Arteaga 214 124 25 31 10 5 4 
Gernika-Lumo 358 523 61 210 12 90 3 
Ibarrangelu 178 77 77 39 15 17 1 
Kortezubi 72 -- 70 -- 28 -- 5 
Mendata 59 41 77 58 51 35 17 
Morga 66 41 70 72 20 19 8 
Mundaka 220 22 9 6 0 4 0 
Murueta 39 -- 22 -- 19 -- 0 
Muxika 324 126 126 112 93 103 53 
Nabarniz 60 -- 34 -- 33 -- 3 
Sukarrieta 94 24 6 6 1 0 1 

Iturria: Nekazal Zentsuak, 1962 eta 972 
Norberak egina 

 
Oharra: (- -) fetxa honetan herria Gernika-Lumon anexionatuta dago 
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NEKAZAL ESPLOTAZIOAK TAMAINUAREN ARABERA (1982/1989) 
 

 0-5 Ha. 5-10 Ha. 10-20 Ha. 20
HERRIA 1982 1989 1982 1989 1982 1989 1982 

Ajangiz -- -- -- -- -- -- -- 
Arratzu -- -- -- -- -- -- -- 
Bermeo 281 228 89 48 36 13 8 
Busturia 177 224 48 19 23 3 9 
Ea 103 141 42 33 45 7 4 
Elantxobe 54 25 5 1 0 0 0 
Ereño 23 68 31 7 23 1 6 
Errigoiti 98 126 64 31 27 3 7 
Forua -- 146 -- 7 -- 1 -- 
G. Arteaga 136 138 14 15 9 3 2 
Gernika-Lumo 501 328 219 30 104 6 25 
Ibarrangelu 52 114 45 23 27 5 3 
Kortezubi -- 106 -- 17 -- 2 -- 
Mendata 68 110 69 12 31 2 11 
Morga 45 110 58 18 21 4 9 
Mundaka 145 144 13 7 1 2 1 
Murueta -- 61 -- 2 -- 0 -- 
Muxika 155 279 112 53 81 10 37 
Nabarniz -- 58 -- 12 -- 0 -- 
Sukarrieta 52 48 5 0 1 0 0 

Iturria: Nekazal Zentsuak 1982 eta 1989 
Oharra: (- -) fetxa honetan herria Gernika-Lumon anexionatuta dago 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 297

 

Urdaibaiko herri nekazarienetan 130 inkesta burutu dira; muestreoan ere argi eta 

garbi ikusten da esplotazio txikiak direla nagusi. Hainbat galdera egin dira, kasu 

honetan 105 esplotazio hartuko dira erreferentzi modura, gainerakoak ez zutelako 

erantzun nahi izan edo zer erantzun eman ez zutelako jakin. (5)  

  
ESPLOTAZIOEN NEURRIA, URDAIBAI 1996 

 
 
 

 HEKTAREAK ESPLOTAZIOAK PORTZENTAIA (%) 

 0-5 Ha. 45 42,8 

 6-10Ha. 35 33,3 

 11-15 Ha. 8 7,6 

 16-20 Ha. 9 8,5 

 21-25 Ha. 3 2,8 

 26-30 Ha. 1 0,9 

 + 30 Ha. 4 3,8 
Iturria: Norberak eginiko inkestak, 1996 

 
 
 

Esplotazio neurri txiki hauei beste elementu negatibo bat erantsi behar zaie, 

esplotazioa txikia izateaz gain kasu askotan baserriak izan ditzazkeen soloak edo 

partzelak guztiz sakabanatuta aurkitzen direla, hori ere oztopo bat da nekazaritzarako.  

HEKTAREEN DISPOZIZIOA ESPLOTAZIOAREN BARRRUAN, 
URDAIBAI 1996 

 
BATERA SAKABANATUTA MISTOAN 

Esplotazioak Portzentaiak Esplotazioak Portzentaiak Esplotazioak Portzentaiak

36 28,8 81 64,8 8 6,4 
Iturria: Norberak eginiko inkestak, 1996 

 125 baserri esplotazioetatik %64,8ak lurrak sakabanatuta ditu, eta 

%28,8ak ditu bakarrik, beraiek esaten duten moduan, “mojonera” batean. 
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2.2.1.1.2.  Jabego sistemaren estruktura  

 Datuen arabera, eskualde honetan, lurraren portzentaia handi handi bat jabetzan 

dago, jabeak berak esplotatu izan ditu bere lurrak zuzenean, hementxe ikusten da 

baserritarraren lurrarekiko lotura nolakoa den, bera lurra bezain zaharra eta sendoa da. 

(6)    

 

 60. hamarkada aldetik gaur egunera jabetzan orekatu mantendu izan dira lurrak 

eskualdean, errentan dauden lurrak berriz ikusten da halako beherakada bat izan dutela, 

apurka apurka belaunaldi askoren zehar errenteruak izan direnen seme edota hilobak eta 

bilobak propietate horietaz jabetzen joateko aukera izan dute, hau da, jabeei 

esplotazioak erosiaz joan dira. (7) 

 

 Nahiz eta errenteruak izan, hauek belaunaldi askotan beraienak balira bezala 

landu dituzte lurrak, gainera gurasoengandik semeengana pasatuz joan izan diren 

baserriak dira, eta azkenean baserritar askok esplotazioa erosteko aukera izan dute. 

 

LUR AZALERA OSOAREN JABETZA EBOLUZIOA, URDAIBAI 

 Ha. Guztira Jabetzan % Errentan % Bigodainen % Beste batzuk %

1962 24.811 81,4 17,8 0,08 0,6 

1972 23.123 82,6 13,6 0,1 3,5 

1982 22.857 85,3 12,4 0,008 2,2 

1989 22.798 92,0 7,3 0,1 0,5 
Iturria: Nekazal Zentsuak 62, 72, 82, 89 

Norberak egina 
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LURRAREN JABETZAREN EBOLUZIOA URDAIBAI (1962/1989) 

0 20 40 60 80 100

Beste batzuk
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Jabetzan

1962
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1989

 

Iturria: Nekazal Zentsuak, 1962, 1972, 1982, 1989 
Norberak egina 

 

Grafikoan adierazita geratzen da Urdaibain azkenengo hamarkadetan eman den 

lurraren jabetzaren eboluzioa. 
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LURREN DISTRIBUZIOA JABETZA ERREGIMENAREN ARABERA 1962/1972  (Ha.) 

 
 

 Jabetzan Errentan Bigodainen 
HERRIA 1962 1972 1962 1972 1962 19

Ajangiz -- -- -- --  -- 
Arratzu 933 -- 143 -- 0 
Bermeo 2.631 2.851 234 63 0 
Busturia 1.268 1.246 165 274 0 2
Ea 1.136 995 151 117 0 
Elantxobe 143 260 8 0 0 
Ereño 978 729 101 355 0 
Errigoiti 1.241 1.273 165 129 1 
Forua 420 -- 210 -- 4 
G. Arteaga 701 396 276 154 6 
Gernika-
Lumo 

895 4.262 229 728 0 

Ibarrangelu 548 738 460 143 0 
Kortezubi 777 -- 383 -- 0 
Mendata 1.334 1.697 681 313 0 
Morga 1.185 903 135 41 9 
Mundaka 216 200 71 38 0 
Murueta 346 -- 99 -- 0 
Muxika 4.292 3.471 726 793 0 
Nabarniz 1.018 -- 153 -- 0 
Sukarrieta 137 101 38 7 0 
 

Oharra: (- -) Daturik ez dago fetxa horretan Gernika-Lumon anexionatuta zeudelako 
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LURREN DISTRIBUZIOA JABETZA ERREGIMENAREN ARABERA 1982/1989  (Ha.) 
 
 

 Jabetzan Errentan Bigodainen 
HERRIA 1982 1989 1982 1989 1982 19

Ajangiz -- -- -- -- -- 
Arratzu -- -- -- -- -- 
Bermeo 2.675 2.711 203 226 0 
Busturia 1.260 1.504 70 113 0 
Ea 1.028 1.062 243 107 0 
Elantxobe 109 89 0 0 0 
Ereño 798 942 181 0 0 
Errigoiti 1.211 1.272 37 89 0 
Forua -- 481 -- 67 -- 
G. Arteaga 851 882 37 109 0 
Gernika-
Lumo 

4.440 1.787 1.183 155 2 

Ibarrangelu 869 1.032 149 144 0 
Kortezubi -- 796 -- 116 -- 
Mendata 1.747 1.730 9 93 0 
Morga 1.034 1.188 48 47 0 
Mundaka 244 279 97 32 0 
Murueta -- 267 -- 35 -- 
Muxika 3.064 3.560 577 301 0 
Nabarniz -- 1.259 -- 39 -- 
Sukarrieta 103 131 0 3 0 
 

Oharra: (- -) Daturik ez dago fetxa horretan Gernika-Lumon anexionatuta zeudelako 
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Lau nekazal zentsu aztertu ondoren ikusi da Urdaibai mailan lurren jabetza 

nagusitzen dela %90,0ren inguruan, baserritarren artean egin diren inkestetan ere esan 

behar guztiz korroboratua geratzen dela berau, 130 esplotazio bisitatu eta gero ikusi da 

114 jabetzan daudela (%89,0 hain zuzen ere). 

 

 Lurraren jabetza gurasoengandik seme eta bilobengana transmititu den halako 

testigua da; gaur egun oraindik baserritar bati bere patrimonioa “saltzea” asko kostatzen 

zaio; orain azkenengo urteetan baserrian eta baserri etxeak halako auge bat dutela esan 

daiteke eta hiriko jendeak, moda berriei jarraituz, ekologia, bizitza sanoa ...  nekazal 

herri txikietarako jokera hartu dute, eta baserritar batzuk salduko dituzte baserriak 

bereak eta bi egin ondoren, baina lurrak ez ditu hain erraz salduko, jabetza hori oso 

garrantzitsua da beretzat, historia eta herri honen kulturaren parte bait da. 

 
ESPLOTAZIOAK EDUKITZA-ERREGIMENAREN ARABERA, URDAIBAI 1996 

 
JABETZA MOTA ESPLOTAZIOAK PORTZENTAIAK (%) 

Jabetzan 114 89,0 

Errentan 12 9,3 

Bigodainen 0 0 

Beste batzuk 2 1,5 
Iturria: Norberak  baserrietan eginiko inkestak, 1996 

 

Errentan dauden esplotazioak ez dira heltzen %10,0era. Gizaldi honen 

erdialderarte, gutxi gorabehera, ohizkoa izan zen errenteruak ugazabari espezian 

ordaintzea, esate baterako gari, fruta, hegaztiak ... baina jadanik urte askotan ez da 

tankera honetako ordainketarik burutzen. Esate baterako, Mendatako herrian diren 

baserritar errenteru batzuekin egonaz, esan dute nola orain hogeita hamar urteko 
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errentekin dauden, hau da, esate baterako baserri bateko urteko errenta 7.000 mila 

pezeta ordaintzen dute edo kasu askotan gutxiago ere, hori bai, baina oraindik jabeak 

esaten duen egunean joan behar da ordaintzen, jabe bakoitzak bere egun jarriak izango 

zituen, eta oraindik hauek errespetatu egiten dizkiote, gehienetan urte barri zein erregen 

egunean ordaintzen dute urteko errenta. 

 

 Bigodainen lurra lantzen dutenen kasu bat ere ez da agertu bisitatu diren 

esplotazioetan, praktika honen bitartez lurra lantzeko ohiturarik ez du izan hedapenik. 

 

2.2.1.2. Baserriaren inguruan antolaturiko esplotazioak: ortuak, labore lurrak, 

belardiak eta mendia 

 Euskal baserria autoaskitasunezko formula berezian oinarritu den esplotazioa 

izan da, alde batetik etxea, beronen inguruan lurrak (ortuak, soloak ...) eta beste aldetik 

abereak. (8)  

 

 Baserria lau elementuren inguruan antolatzen da: ortuak, labore lurrak, belardiak 

eta basoa, orain dela berrogei bat urterarte sagardia beste elementu garrantzitsu bat zen, 

orain galdu dira gehienak, eta ez da arraroa Urdaibaiko baserrietatik buelta bat eman 

ezkero sagarrondo, sagar arbola zaharrak oraindik zutik ikustea. Elementu hauek 

landuaz baserritarrak giza eta abere kontsumorako elikagaiak lortzen ditu. (9)  
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 1.- Ortua 

  Baserritik hurbilen dauden lurrak okupatzen ditu ortuak, normalean 

mendebaldera ematen duten lurrak, epelagoak direlako; eta urte osoan egoten da 

okupatuta, mota guztietako barazkiekin: tomateak, piperrak, berakatzak, azak, 

koliflorak, azelgak, ... 

 

 Ortura dedikatutako eremuak aldatu egiten dira esplotazioaren neurriaren 

arabera; berton hartzen diren produktoak etxeko kontsumorako dira. Oso aberatsa da 

eskualde mailan, ikusi besterik ez astero astero Gernikako merkatu plazan eta Urriko 

azken asteleheneko ferian izaten den maila bikaina. 

 

 Esate baterako Mendatan dagoen Argintxoa baserriaren eredua jarriko dugu, 

baserriak berak guztira 6,03 Ha. ditu, eta ortuari dedikatutakoak marrazkian ikusi ahal 

izango duzuenez 3.200 m² baino ez dira, baina harritzekoa da espazioaren okupazioa 

nolakoa den. (10)  

 

 Barazki mota ugari dago ortu osoan, eta hauetaz aparte badira landareak ere, 

batzuk ortuko lurrean bertan ereiten direnak (kipula, aza, koliflora, zein porrua), beste 

batzuk ordea simenteretan erein behar izaten dira, kontu gehiago behar dutenak 

esaterako tomatea eta piperra, simenterok etxearen inguruan izaten dira beti, ahal dela 

etxearen babesera. 

Ortua, nahiz eta dena guztiz okupatuta izan, ez da harritzekoa libre dagoen 

tokitxoren batean ganaduarentzako forrajeren bat ere izatea, negu puruan etxetik 
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urrunago dauden soloetara ez joatearren, eguraldi txarra dagoenean eta ganaduari 

emateko, izan daiteke, bai naboa, bai erremolatxa zein belar motaren bat. 

 Ortu honen inguruan oso normala da fruitarbola ugari izatea: sagarrak, madariak, 

okaranak, melokotoiak, ikoak ... dena etxerako kontsumorako. 

 

 Baserriko familiaren kontsumorako behar dena etxean utzita, soberan dagoena 

Gernika, Bermeo, Durango edo Zornotzan egiten diren azoketara eramateko ohitura 

izan dute baserritarrek; lehen, familia aurrera ateratzeko dirua behar zelako, eta orain, 

ba hainbat urtez egin denez, ohitura ez galtzearren. 

 

 Ortuko lanetan eta produkto horren merkaturatze lanetan emakumearen 

presentzia ukaezinezkoa da, Susana Mandalunizen kasua aipatzekoa dugu, berau 

1919an jaio zen Mendatako Argintxoa baserrian, 18 urterekin hasi zen Gernikako 

asteleheneroko merkatu plazara joaten eta oraindik, gaur egun ere joaten da, ohitura ez 

du galdu nahi, ahal duen artean behintzat; berak dionez makina bat urtetan joan omen 

da astoaz bendaja hartuta, gaur guztiz aldatu dela dio, Gernikako merkatu plaza ere ez 

da lehen izan zena. 

 

  Kontutan izan behar dugu eskualdean diren esplotazioen portzentai altua 

esplotazio mistoak direla eta senarrak etxetik kanpora lan egiten duela, hau honela 

izanik emakumea da ortuarietara gehien batean dedikatzen dena eta “bendaja” 

preparatuaz merkatura joaten dena. 
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ARGINTXOA BASERRIA, MENDATA 1996  

Baserria eta beronen inguruan aurkitzen diren ortu lurren erabilera (ortua: 3.200 m²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Baserri etxea (etxebizitza bi ditu) B: Tejabana (traktorea, lanabesak, erremolatxa, naboa, … edukitzeko) 

D: Almazenak (egurra) E: Belar metak F: Laba G: Oilo, oilanda, untxi tokiak, … 
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Sasoiko Forrajeren
( Erremolatxa, Naboa..... )
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 2.-Labore lurrak 

  Edo hemen ezagutzen diren moduan “soloak” baserritik urruntxuago kokatzen 

dira. Hamarkada askotan garira dedikatutako lurrak izan ziren, baina badira ia 45 urte 

eskualdean garia ereiteari utzi ziotela. Hirurogeigarren hamarkadan nekazal guneetatik 

eman zen exodoaren eraginez, lanerako aktiboak faltatzen hasi ziren eta orduan gariak 

beste produkto batzuei utzi zion tokia, batez ere abereen kontsumorakoak sartu ziren, 

erremolatxa, naboa, baba, artoa; eta giza kontsumorako patata eta indaba. 

 

 Errenta garitan ez ordaintze horrek eta bizitza modernoaren eraginez ogia etxean 

egiteari bertan behera uzteak ekarri zuen zereale hori ereitearen jaiste hori.  

 

 Argintxoa baserriko adibidean ikusten den moduan 1958 eta 1996ko lurren 

erabileraren krokisean, labore lurrak beherakada izugarria jasan dute. Esate baterako 50. 

hamarkadaren azken aldera labore lurrak eskualde osoan hedatzen ziren, bailarak 

irekitzen ziren tokietan, batez ere Gernika inguruan, Muxika, Gautegiz-Arteaga, Morga, 

Mendata (Albiz auzunean), Muxika (Gorozikan), Gernika-Lumon, Busturian 

(Altamira), … nahiko presentzia zabala dute, normalean 100 metrotik behera dauden 

lurretan kokatzen direlarik, kosta aldean askoz ere gutxiago, Bermeo mendebaldean 

izan ezik. 100 metrotik gorako terrenoetan ere kokatzen ziren eremuok, esate baterako 

Errigoitin, Mendatan (Elejalde auzoan), Ibarrangelun, etab … 

 

 80. hamarkadaren erdi alderantz nabari da lurren lantzean eman den beherakada, 

berau ez da izan hain gogorra Bermeo eta Gernikako nukleoen inguruan, baina 
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bestelako herrietan bai. Hamarkada honetan negutegiak agertzen joan dira, oraindik oso 

gutxi, nahiz eta urte batzuk beranduago asko zabalduko den teknika izango baden ere. 

 

 3.- Belardiak 

 Garia gero eta gutxiago ereiteak belardien erabateko zabalkundea eta hedapena 

ekarri zuen. Industrializazio garaien eta nekazal herrietatik hirietarantz eman zen 

emigrazioaren ondorioz asko zabaldu ziren eremuok. Momentu honetan eskualdean 

baserritar asko eta asko kanpoko (larreetan edo mendian dabilena) ganadua jartzen ari 

dira, hau da, ekonomia misto batetan ari gara, eta baserritarrek lan gutxiago ematen 

duten bideak urratuz doaz, ganadu hauek ikuiluan daudenak baino kuidadu gutxiago 

behar dute eta jan ere gutxiago egiten omen dute, beraz buruko min gutxiago. 

 

 50. hamarkadaren azken aldera Urdaibai mailan zeuden zelai eta larreak ziren 

paisaiaren adierazle, gehienak 500 metrotik behera dauden lurretan, nahiz eta Illuntzar 

700 metrotara dagoen han ere agertzen dira. (11)  

  

 1957 inguruan larreak eta zelaiak bailaren beheko aldean ezeze aldapetan ere 

zabaltzen ziren. Hogeita hamar urte beranduago, Urdaibaiko ingurunean jadanik zelaiak 

eta larreak ez dute paisaian jarraipen bat. Koniferen zabalkundeak bailaren sakonetan 

utzi die tokia, Gernika aldean, Arteaga, Golako errekaren inguruetan (Mendata), asko 

murrizten dira, eta Illuntzarren  ere ez dira guztiz desagertuko baina atzerakada handia 

nabaritzen da. 
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MENDATAKO LURREN ERABILERA, 1989 

 

 

 

Iturria: Deustuko Unibertsitateko Geografi Departamendua 
Norberak adaptatua 

 

 

 

 

4.-Mendiak  
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 60. hamarkadaren erdialdera baserritarrak industriara lan egiten abiatu zirenean, 

askok eta askok pinuz josi zituzten baserri guztiak, eta gaur egun garrantzi handia 

hartzen ari den sektore forestal bat daukagu eskualdean. Aipatzekoa da eskualdean 

Insignis pinuaren landaketak izan duen bizkortasuna, oraindik eukaliptuak ez dio toki 

askorik lapurtu. 

 

 1950-1990 urteen bitartean Urdaibaiko paisai forestala guztiz aldatu da, 

panorama guztiz desberdina da, pinua landare errege bihurtu delarik. Bailaretan ere 

asko egin du beherantz pinuak, zabalkunde honetan faktore hauek izan dute zer ikusia: 

 

 - Erabilitako labore lur, larre eta zelaien portzentaia asko jaitsi da. 

 - Eskualde osoa ia 700 metrotik behera egotean, pinua oso bizkor hasten da. 

- Pinuak kondizio klimatiko oso onak ditu bere garapenerako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URDAIBAIKO LURREN ERABILERA, 1989 
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Iturria: Bizkaiko Atlas Elektronikoa, 1997 
Norberak adpatatua 
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Mendatan dagoen Argintxoa baserriaren ereduaz jarraituko dugu, eta oraingo 

honetan, 50. hamarkadan eta 90. hamarkadan lurren erabileran nolako aldaketa izan den 

ikusteko aukera izango dugu. Argi eta garbi ikusten da 50. hamarkadan lantzen ziren 

baserri lurren portzentaia askoz ere handiagoa zela, laboreak zuten garrantzia, batez ere 

gariak eta artoak; lehenengoa, behintzat gaur egun, desagertuta, orduan pinuak oraindik 

ez zuen okupatzen eremu handirik, baserritik bizi zen jende asko zegoen eta hori zen 

lurra lantzeko arrazoia, pinuz landatu ezkeroan gutxienez 25 urteko epean ez zegoelako 

etekinik. 

  

 Mendatako Argintxoa baserria eredutzat hartu da eta 1958ko partzelarioa 

aztertuaz atera dira bai hurrengo taulan agertzen diren ondorioak eta lurren erabileraren 

buruzko grafikoa egin ere. 

 

LURREN ERABILERA, ARGINTXOA BASERRIA 1958 

 
 LURREN ERABILERA HA.  
 Zelaia 2,3  
 Zereala 1,2  
 Eriala 0,2  
 Mendi baxua 0,3  
 Elkorra 0,1  
 Fruitarbola 0,03  
 Larrea 1,2  
 Pinadia 0,7  
 GUZTIRA 6,03  

Iturria: Mendatako Udala 
Katastroa, 1958ko partzelarioa 

Norberak egina 
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ARGINTXOA BASERRIA, LURREN ERABILERA 1958  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iturria: Mendatako Udala 

Katastroa, 1958ko partzelarioa 
Norberak egina 
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 1996. urtean Agintxoa baserriko lurren erabilerak lau hamarkada lehenago izan 

zuenarekin ez du ia zer ikusirik, zortzi erabilera mota izatetik bakarrik hiru izatera 

pasatu da: ortuak, soloak/larreak eta pinadiak. Hurrengo taulan datuen bidez agertzen 

dena, gero marrazkian ikusi ahal izango da, pinadiak izan duen hedapena izugarria izan 

da, ondorioz landutako lurrak murriztapen handia jasan izan dute, garia, artoa, zelaia 

edo frutarbolak zeuden tokian orain pinua dago.  

 
 

LURREN ERABILERA, ARGINTXOA BASERRIA 1996 

 LURREN ERABILERA HA.  
 Ortua 0,3  
 Larreak/Soloak 1,3  
 Pinadiak 4,4  
 GUZTIRA 6,0  

 
Iturria: Nekazaritza Lursailen Zerrenda, 1996 

Norberak egina 
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ARGINTXOA BASERRIA, LURREN ERABILERA 1996  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Gernikako Nekazal Bulegoa, Nekazaritza-Lursailen Zerrenda, 1996 
Bizkaiko Foru Aldundia, Nekazaritza eta Naturgune Saila 

Eusko Jaurlaritza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
Norberak egina 
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2.2.1.3. Nekazal teknikak: Ohizkoak eta berritzaileak 

 Ez bakarrik nekazal munduan baizik eta orokorrean harturik gizartean ere 

gertatu dena zera izan da, hamarkada askoren zehar, denbora luzean teknika mailan 

eboluzioa txikia izan da, teknika berrien transmisioa oso astiro eman delarik, kostatu 

egin da bide luze hori egitea, eta azkenaldi honetan berriz zer gertatu da? epe laburrean 

teknika maila izugarria lortu dela, beste toki batzuetan ematen diren aurrerapen pausuak 

ere laister batean heltzen zaizkigu, … komunikazio eta informazio mailan ere 

ikaragarrizko aurrerakada eman delako. (12)  

 

 Urdaibaiko nekazal sistema nahiko tradizionala da, eta esan behar aldaketok 

oraintsukoak direla, honetan kondizionante demografikoak ere izan dute zer ikusirik 

(estrukturen zahartzapena) edota kondizionante soziojuridikoak (jabetza, nekazal 

erreforma berandukoak). Atal honetan nekazal ohizko teknikez eta berritzaileez 

arduratuko gara, berauon eboluzioa nolakoa izan den aztertuaz.  

 

2.2.1.3.1. Ohizkoak: arbasoen erakutsiak erabiliaz 

 Orain dela 45-50 urte baserritarrek ez zituzten gaur egun ditugun ongarriak 

beraien lurrak hobetzeko, baina halan eta guztiz ere badira erabili zituzten hiru lau 

sistema oraindik Urdaibaiko herri txiki batzuetan guztiz galdu gabe daudenak, gehien 

erabilitakoak hauexek dira: “Erreturie”, kare bizia eta simaurra. 
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2.2.1.3.1.1. Ongarri naturalen erabilpena (13)  

 

 1.- Erreturie 

 Neguan baino gehiago udaberrian edo udan erabiltzen zen sistema bat da berau. 

Soroan bertan lehenago landatuta egon diren landareen hosto, derdama, bedarrak ebaki 

eta sua ematen zaizkie, gero lurra bota gainetik eta egunetan egoten da sutan, bertan 

behera uzten da berez itzali artean, oso ona bait da lurrentzat. (lan honetan hiztegiaren 

kapituluan bildutako eta azaldutako hitza). 

 

 Oraindik ez da arraroa Urdaibaiko herrietatik pasatzerakoan ortu edo baratzetan  

halakoak ikustea, baina jadanik asko galduta dago. 

 

 2.- Kare bizia 

  Soroetan eta ortuetan botatzen zen kare bizia, lurrean egon zitezkeen bitxo 

guztiak eliminatzeko, hau bota eta gero soroa denborada batean libre uzten zen, ezer 

landatu edo erein gabe. 

 

 Kare bizia, kare harria “karabiondoetan” (hiztegian ikusi) kare harria erre 

ondoren lortzen zen, gaur Urdaibaiko mendi eta basoetatik joanez hainbat eta hainbat 

karabiondo errestu ikus ditzakegu. 

 

 Esate baterako Mendatako herrian ere hainbat karabiondo izan zen, gehienak 

Oiz mendiaren magalean. Bizkaiko Begiratokiaren ondoan zegoen kanteratik ekartzen 

zuten kare harria, lau bost baserritar batzen ziren eta beraientzat erretzen zuten kare 
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harria. Karabiondoak basoetako sakonuneak aprobetxatuz egiten zituzten, tradizio hau 

guztiz galduta dago, nahiz eta oraindik baserritar batzuk kare bizia beraien lurretan eta 

botatzeko erabili, orain erosi egiten dute. 

 

 3.- Simaurra 

 Betidanik erabilia izan den ongarria dugu hau, gaur egun ere erabiltzen da. 

Ganaduarengandik lortutako ongarria da, eta 50-60 hamarkadan bai Euskal Herri mailan 

eta bai eskualde mailan ganadua zabaltzearen arrazoietariko bat hau dugula esan 

dezakegu, soroak ontzeko ongarri baten beharra. 

 

 Urteak igaro ahala gero eta gutxiago erabiltzen da, baina oraindik esate baterako 

hemen eskualdean, bizpahiru abel buru ez dituen baserririk ia ez da, eta gaur egun ere 

simaurra landa eta zelaietan zabaltzen da, askok eskuz beste askok ondo gertatua 

dauden esplotazioetan makinariarekin, gehienetan negu partean, oso ona baita 

belardientzat. 

 

 Beste gauza asko ereiteko ere erabiltzen zen eta erabiltzen da simaurra, esate 

baterako patata, artoa, ... orain eskualdeko baserri gehienetan dago behien bat eta berak 

sortzen duen simaurra ere aprobetxatzen dute soroetarako; ez da arraroa urtarrilean edo 

otsailean lurrari simaurra nahastuz, patata edo beste zerbait landatu edo ereitea. 

 

 Eskualde honetan hain aipagarriak ditugun ortuarientzat ere erabiltzen da 

simaurra, piper, tomate, edo bestelako landarentzat asko erabilia da. 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 319

Simaurra lortzeko, gauza bi beharrezkoak dira; alde batetik, ganaduren purina, 

eta bestetik, ida. Ida, normalean udazkenean ebakitzen da basoan, kodaina edo igitaiaz 

eta behin lehortzen denean lehen astoaz edo idi zein behi buztarriaz, edo “narrarekin” 

(kusi hiztegian) ekartzen zen baserrira, eta tejabanan zein sabaian gorde negurako 

behiei ohea egiteko; edo askotan txerria hiltzen zenerako; txerria erretzeko ere erabilia 

zen eta oraindik gaur egun ere bai. 

 

 Simaurra ikuiluan egoten da tokirik baldin badago, lekurik egon ezean kanpoan, 

baserriaren atzeko aldera eramaten da montoi bat egin eta denboraldi batez han egoten 

da, ondu egiten omen da eta zenbat eta denbora gehiago egon hobeagoa omen da 

lurrentzako. Normalean, eskualde honetan behi aziendetatik lortu izan da simaurra, ez 

dugu izan ardi azienda aipatzekorik eskualdean. 

  

2.2.1.3.1.2. Aspaldian baserrian erabilitako lanabesen eboluzioa 

 Orain dela hamarkada gutxirarte, baserrietan gaur egun askok ezagutu ere egiten 

ez ditugun lanabesak erabiltzen ziren ortu, solo, belardi, zein basoetan lan egiteko. Gaur 

egun hauetako lanabes asko eta asko museoetan eta ikusi ahal ditzakegu, baina ahaztu 

gabe oraindik horrenbeste denbora ez zela gure aitonek erabiltzen zituztela.(14)   

 

 Lehen aipatu bezala ortu, solo eta belardi edo basoetarako lanabesak 

desberdinak ziren, berauon esanahia eta deskripzioa, nekazal munduko beste hitz 

askorekin batera, lan honen hirugarren kapituloan hiztegiaren atalean daude bilduta. 
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Orain ikusiko dugu bakoitza zein zereginetarako erabiltzen zen, gainera eranskin 

modura marrazki batzuk jartzen dira. (15)  

 

1.- Ortuko laboreak egiteko 

 

 - Aitzurra (Atxurre): ortuan zein soloan erein edo landatuta dauden landareon 

arteko bedarrak kentzeko erabiltzen da. 

 

 - Atzurkulie (Atxurkulie): ortuan edo soloan erabiltzen da, lurra aireatzeko eta 

burdinezko punta zorrotz bi ditu lurrean hobeto sartzeko. Orain ere baserri askotan 

erabiltzen da. 

 

 - Laia (laiye): lehenagoko baserritarrek soroa eskuz goldatzeko erabiltzen zuten 

hortz biko burdin bat, lau zenbakia alderantziz jarritako itxura dauka. 

 

2.- Soloko laboreak egiteko 

 

 - Golda txikia (golda txikiye): erromatar golda da, lehenengo sartu zena da. 

Behiak edo idiak tiratuta erabiltzen zen atzekaldetik pertsonen bat gidatzeko jarrita, 

soroak goldatzeko erabiltzen zen. 

  

- Golda handia (golda handiye): bertederazko golda, zertxobait beranduago sartu 

zen eta behi zein idi buztarriaz erabiltzen zen soroak goldatzeko. 
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 - Estoa: soloetan egoten diren sokilak (ikusi hiztegian sokillek) apurtzeko 

erabiltzen da lanabes hau. 

 

 - Artajorrai (artajorraiye): artotik artora zegoen bitarteko bedarrak kentzeko 

erabiltzen zen; normalean, astoak tiratuta joaten zen, hau pasatu ostean haitzurra 

pasatzen zen arto artean. 

 

 - Ariek: soroak labratutakoan gelditzen ziren belarrak eta galondoak kentzeko 

erabiltzen zen tresna. Aurrekaldetik behiek edo idiek tiratuta, atzekaldetik pertsonen bat 

joaten zen, egurraz egindako arku bati oratuta. Tresna bera, egurrez eginda zegoen eta 

burdinezko hogei hortz zituen. 

 

 - “Arimolliek”: soroan sotasala (ikusi sotasala hiztegian) ateratzeko erabiltzen 

zen, normalean behiak edo idiak tiratuta. Burdinez eginak daude. 

 

 - Markadora: Artoa ereiteko, soroan surkoak egiteko erabiltzen zen, burdinezko 

hiru hortz ditu, astoak tiratuta erabiltzen zelarik. Atzekaldean norbaitek joan behar 

izaten zuen lurrean hortza hobeto sartzeko, indar apur bat eginez. 

 

 - Alper harria (Alper arriye): astoak aurretik tiratuta, soroan egoten diren sokilak 

(ikusi sokillak hiztegian) apurtzeko erabiltzen zen, luzeran metro bat ingurukoa eta 

hogeita hamabost bat zentimetrokoa duen harri zilindrikoa. Orain nahiz eta baserri 

askotan erabili ez, kontserbatu gehienetan egiten da. 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 322

 - Lau hortza (lauortza): soroa eskuz goldatzeko erabiltzen zen lau hortzeko 

lanabesa, hortzak burdinezkoak ziren; alderantziz jarrita, sardeska baten itxura dauka. 

Laia baino zerbait modernoagoa da. 

 

- Mazua (masue): euriteen ondoren soroan zein ortuan gelditzen diren lur 

moltxotxuak apurtzeko erabiltzen zen. Guztiz egurrez eginikoa, euskarritik hartu eta 

kolpez kolpe apurtzen zituzten sokilak. 

 

 - Esea (Esie): behiek edo idiek tiratuta soroa goldatzeko erabiltzen zuten 

lanabesa dugu. Egurrezkoa zen eta burdinezko pala bat zuen lurra  mugitzeko. 

 

 - Bost hortza (bostortza): soroak labratzeko erabilitako bost hortzeko lanabesa, 

hortzak, burdinazkoak dira, eta gainerako eskeletoa egurrezkoa. Behi edo idiak tiratuta 

erabiltzen zen eta atzekaldean norbait oratzen joaten zen (itturren, ikusi hiztegian). 

 

 - Zazpiortza (saspiortza): Soroak labratzeko erabilitako zazpi hortzeko lanabesa, 

hortzok burdinezkoak dira, gainerako eskeletoa egurrezkoa. Behiak edo idiak tiratuta 

erabiltzen zen eta atzekaldetik norbaitek joaten zen oratzeko. (itturren, ikusi hiztegian). 

 

3.- Belardi eta forrajearekin zer ikusia dutenak 

 

 - Kodaina (kodañie): bedarra ebagitzeko erabiltzen da. 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 323

 - Igitaia (serrie): ortu ondoetan eta dauden belartxoak ebakitzeko, artoa ebaki 

edo naboa zein erremolatxa ganaduari eman aurretik makinan ebaki orduko garbitzeko 

erabiltzen da. 

 

  - Eskubarea (eskuberie): bedarra berdetan ebakitzen denean zein ekainean azken 

aldian hasita belar lehorrak batzeko erabiltzen da. 

 

 - Narra: karga garraiatzeko erabilia izan den lanabesa. Egurrez egina eta gurpil 

gabekoa, azpiko aldeaz laban egiten duenez, zaldiak edo astoak tiratuta errazago heltzen 

zen gurdia eraman ez zezakeen toki aldapatsuetara. 

 

 - Sarda (sardie): belarra lehortzeko ebakita landan dagoenean aireatzeko edo 

simaurra landan zein soroan zabaltzeko erabiltzen da. Euskarria egurrezkoa, eta hiru 

edo lau hortz burdinezkoak ditu. 

 

 -Sarda aitzurra (sardatxurre): kirten luzea eta burdinezko hortz zorrotz okerrak 

dituen lanabesa, soroan “sakarak” (ikusi hiztegian esanahia) batzeko, burdian belar 

sikua kargatzeko, zein ikuiluan simaurra batzeko erabiltzen zen eta gaur egun ere oso 

erabilia. 

 

 - Burdia (burdiye): idiak zein behiak tiratuta, belarra, simaurra, egurra zein beste 

edozein karga erabiltzeko tresna. Kama egurrezkoa eta txirriñek (ikusi hiztegian 

esanahia) edo gurpilak burdin eta egurrezkoak. Burdiaz loturiko beste elementu bat 

buztarria da (ikusi hiztegian esanahia). 
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4.- Baso eta mendiko lanak 

 

 - Jaiotza (jayotza): sasiak ebakitzeko zein pinuak gorantz doazenean derdamak 

ebakitzeko erabiltzen den tresna. Puntan higitaiaren antzerakoa da, zertxobait handiagoa 

eta sendoagoa; egurrezko euskarri luzea dauka zuhaitz altuetara hobeto iritsi ahal 

izateko. 

 

 - Baztar aitzurra (bastar atxurre): ortu eta sororako erabiltzen den haitzurra 

baino sendoagoa, normalean pinua edo beste edozein zuhaitz mota landatzeko 

erabiltzen da, eta lehenagoko denboretan basoa goldatzeko. 

 

 - Ota kodaina (ota kodañie): bedarra ebagitzeko erabiltzen den kodaina baino 

txikiagoa eta sendoagoa da. Berak hitzak dioen moduan, pinadietan dauden otak, idak, 

edo bestelako sastrakak mozteko erabiltzen da. 
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Ortuko laboreak egiteko 
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3.2.1.3.2. Berritzaileak: teknologian aldaketak 

 Gaur egun gure soloak eta lurrak ontzeko baserritarrek erabiltzen dituzten 

ongarriak ez dute ia zer ikusirik 40-50 urte lehenago erabiltzen zirenekin. Lehenagoko 

ongarri naturalak ongarri kimikoei utzi die pasoa; nahiz eta oraindik ikusi dugun 

moduan, baserritar askok lehenagoko teknikei eutsi. (16)  

 

 Gai honetaz mintzatzean, ezin dugu ahaztu, eskualde mailan “San Isidro 

Kooperatibak” azkenengo hamarkadetan izan duen papera, eskualdeko baserritarren 

artean sortua eta erreferentzi puntu aipagarria. 

 

2.2.1.3.2.1. Ongarri kimikoen hedakuntza orokorra  

 Oraindik ez da horrenbeste denbora gure inguru naturalean ongarri kimikoak 

hedatzen hasi zirela. Hainbat hamarkada pasatu behar izan da, ez bakarrik Urdaibai 

mailan baizik eta Euskal Herri mailan ere, hemengo ongarri kimikoen erabilera estatu 

edo Europa mailako beste herrialde batzuen mailara iristeko. Maila parekatzea kosta 

egin zaigu, batez ere nekazaritza tradizionalaren praktika belaunaldiz belaunaldi pasatu 

delako eta horrek pisu handia izan duelako, honi lotuta kondizionante orografikoak, 

demografikoak, edo soziojuridikoak oztopatu dute baita beste nekazal herrialde 

batzuetan eman den nekazaritza garapena lortzea. 

 

 Ohizko teknikak pixkanaka joan dira ongarri kimikoei bidea irekiaz, soloak, 

ortuak, landa, zelai, pinadiak, ontzeko era askotakoak erabiltzen dira: (17)  

 

 

 Hurrengo hauek dira zabalduenak: 
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a) Ongarri kimikoen artean zabalduenak 0-14-14, 0-16-16, 8-8-8, 7-14-16 eta 

15-15-15 dira. (18)  

 

 - 0-14-14, bedarraren hasiera atzeratu egiten du baina gozotasun ugari ematen 

dio ongarri honek, neguan erabiltzen da normalean. 

 

 - 0-16-16, arinagokoak baino fosfato eta potasa kantitate handiagoa du eta lurra 

elikatzen du. 

 

 - 8-8-8, bedarraren hasiera bizkortzen du abonu honek, batez ere udaberrian 

erabiltzen da, baina lehenengoarekin parekatuz ez du belarrik gozotzen, hau da, pixka 

bat kalitatea sakrifikatzen du kantitatearen ordainetan. Gehien batean ortu edo soloko 

landareei botatzen zaie ondora zuzen zuzenean, edo simaurraz nahastuta. Ongarri hau 

gero eta gehiago erabiltzen da pinu gazteentzat 

 

- 7-14-16, ortuarientzako ere erabiltzen da eta udaberrian belardientzako ere bai, 

baina gehien batean pinadi gazteentzako oso ona da. 

 

 - 15-15-15, landara mota guztientzat erabiltzen da. Esate baterako landarak 

soloan landatu aurretik traktoraz lurra aireatzean ere nahasten da ongarri hau.  Fruitua 

ematen duten arbolentzat ere oso ona omen da, eta badirudi azkenengo urteotan gero eta 

gehiago sartzen ari dela baserrian. Pinadi zaharrei botatzeko ere oso ona omen da eta 

aspaldian asko saltzen da. 
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 Eskualdean dagoen “San Isidro” kooperatibakoek diotenez, gero eta ongarri 

kimiko gehiago saltzen da, baina aspaldi honetan bai pinu eta bai abeto plantazioak 

ontzekoak dira salmenten portzentaien arabera, komerzializazio altuena lortzen ari 

direnak. 

 

b) Amonitroa eta  nitratoa dira asko erabiltzen diren  beste ongarri mota bi.  

Amonitroa  edo “gatza” izenaz ere ezagutzen dena, sororako erabiltzen da 

gehien batean esate baterako, patata, artoa, naboa zein erremolatxa ereiten direnean 

hasiera arin bat ematen bait dio landarari. Landareei, piper edo tomateari, ... bere 

lehenengo frutua ematen hasten direnean botatzen zaie: frutu hori alimentatu, sendotu 

eta landareari berari indarra eman dio.  

 

Nitratoa ere oso erabilia izan zen batez ere 50. eta 60. hamarkadetan. Gaur egun 

esan dezakegu beronen erabilera asko murriztu dela. Hauetaz aparte, erabiltzen dira 

baita nitrato potasikoa, sulfato potasikoa, kloruro potasikoa, superfosfato, etab ... baina 

gutxiago. 

 

2.2.1.3.2.2. Pixkanakako makineriaren ezarpena 

 Beste euskal eskualde batzuetan bezalaxe, Urdaibai aldean ere 50. hamarkadatik 

aurrera, 60.aren lehen urteetan hasi ziren baserriak mekanizatzen, motokultoreak, 

segadorak, traktore txiki batzuk ... aldaketa graduala eta pixkanakoa izan zen: pinudiak 

edo txahal buruak saltzeak ematen zuen diruaz erositakoak izan ziren lehen makinak, 
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baina egia esan, alde batetik eskualdeko orografia dela eta, eta bestetik esplotazioen 

partzelazioa dela eta, ezin izan da makinaria handirik sartu hemengo baserrietan. (19)  

 

 Azkenengo datuak aztertzen baditugu, argi eta garbi ikusten da Bizkaiarekin 

konparatuz eskualdeko mekanizazio maila  baxuagoa dela.  Hurrengo kuadru 

honetan ikus dezakegu Urdaibain ditugun mekanizazio tipo desberdinak: 

 
MEKANIZAZIO TIPO DESBERDINAK, URDAIBAI 1971-1989 (20) 

 
 
  ESKUALDEA 
 MAKINARIA 1971 Bizka. (%) 1982 Bizka. (%) 1989 Bizka. (%)

 Traktoreak 91 14,6 689 15,1 882 16,8 

 Motokultoreak 
Motosegadorak 
Motoazadak 
Motofresadorak 

 
269 

 
19,0 

 
854 

 

 
11,1 

 
1440 

 

 
12,8 

 Rekogedorak 
Enpakadorak 

-- -- -- -- 45 12,6 

 Forraje kosetxadorak -- -- -- -- 10 12,8 

 Pentsu errotak -- -- -- -- 4 5,2 

 Behia jezteko makina mugikorra -- -- 384 23,0 357 16,7 
Iturria: 1971ko datuak “ C.C. Industria y Navegación de Bilbao, 

 Estudios comarcales, Comarca de Gernika-Bermeo. Bilbao, 1972”  
Euskadiko Nekazal Zentsuak, 1982 eta 1989 

Norberak egina 

 
 

Taulan ikus daitekeenez, datuen arabera neurri txikiko makineria da nagusitzen 

dena, traktore handien portzentaia txikiagoa da. Hemen ikusten da orografi aldetik 

badagoela arazorik, toki askotan partzela txikiegiak direla eta makineria handirik ezin 

daiteke sartu ere egin. 1971-1982 hamarkada bitartean ematen den igoera nabarmena da 

benetan. 

 

 Azkenengo urteotan eman dira eskualde mailan makinaria amakomunean 

erosteko esperientzia batzuk, esate baterako: 
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MAKINARIA AMANKOMUNEAN EROSTEKO ESPERIENTZIAK, URDAIBAI 

HERRIA ELKARTEA NORTZUK NOIZTIK 
Busturia Paresi Abeltzainak 1999 
Muxika Besangiz Abeltzainak 1996 
Muxika Oizpe Abeltzainak 1997 
Arratzu Betilan Abeltzainak 1996 
Errigoiti Auzolan Abeltzainak 1996 
Muxika Errekatxo  Frutikultoreak 1991 
Bermeo Urdaibai  Frutikultoreak 1991 

Iturria: Eskualdeko Nekazal Bulegoa 
Tenkikariaz  elkarrizketa. 2000 otsaila 

Norberak egina 

 

Hauetatik aparte Kortezubin, Santana auzoan beste abeltzain bik erosi dute 

makinaria amankomunean, elkartea sortu gabe, baina elkarte bezala funtzionatzen 

dutenak. Eskualde mailan dauden abeltzain handienak elkarteetan sarturik daude eta 

hori oso garrantzitsua da, hauek ganaderitza estentsibora dedikatzen dira eta lur azalera 

handiak erabiltzen dituzte, belardiak zein ensilatzeko artatzak. Denok dakigu Urdaibain 

ez dagoela neurri handiko esplotaziorik, hauek egiten dutena zera da: bi, hiru edo lau 

herritan errentatzen dituzte lurrak, beraiek ez dituztelako. 

 

 Erosi duten makinari mota potentzi handikoa dela esan behar dugu: Traktoreak, 

belar berdeaz bolak egiteko rotoenpakadorak, bolei plastikoa jartzeko enzintadorak, 

segadora errotatiboak edo belarra behin ebakita iladetan jartzeko arrasteluak. 

Enpakadora askorik ez dago eskualdean, horregatik Mendata, Muxika, edo Kortezubin 

enpakadora dituzten baserritarrek bertako herriko beste baserritar batzuei eta albo 

herrietakoei fardoak egitera dedikatzen dira, makinariaren erosketan eginiko inbertsioa 

errentabilizatzeko nahiean. 
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Orain dela hamar bat urterarte belar lehorrak egiterakoan, baserritarrak metak 

egiten zituzten edo sabaian sartu soltean, enfardatu gabe, orain gehienek fardoak egiten 

dituzte, leku gutxiago okupatzen dutelako eta lan gutxiago ematen dutelako. 

 

 1995-1996 aldera belar berdea enpaketatzeko aukera etorri zenean, baserritar 

askok aukera horretatik tiratu zuten, euri zein aterri egin daitezke paketeak. Honelako 

enpaketadora gutxi daude Urdaibain eta horiek dira eskualde osoko herrietatik mugitzen 

direnak. 

 

2.2.1.4. Laboreak: Ohizko polikultiboa nagusi 

 Laboreen aldetik esan behar dugu eskualde honetan, polikultibo atlantikoa 

nagusitzen dela; alde batetik, giza kontsumorako bideratutako laboreak, eta beste 

aldetik, abere kontsumora bideratutakoak. Urte osoan daude lurrak okupatuta, barietate 

ugariekin. (21)  

 

2.2.1.4.1. Giza kontsumorako bideratutako laboreak: ortuariak 

 Lehen aipatu bezala, ortuak edo baratzak, baserritik hurbilen dauden lurrak 

okupatzen ditu, eta betidanik izan du garrantzia, ez dira lur eremu zabalak izaten, 

baserri esplotazioaren tamainaren araberakoak, dena dela oso neurri txikikoak. 

 

 Baratzak, laburrak izan, oso ondo aprobetxatuta egoten dira, ez da izaten 

okupatuta ez dagoen metro karratu bat ere ez, ez udan ez neguan. Normalean, terreno 

hain txikiak eta estuak izatean oso zaila egiten da traktoreak sartzea. Horregatik da esku 

lana oso garrantzitsua, gehien batean esplotazioak mistoak badira, eta hau da gure 
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kasua, emakumea izaten da ortu honetaz okupatzen dena, berak jokatzen duen papera 

aipatzekoa da. 

 

 Esate baterako Mendatako baserri bat hartu dugu adibidetzat, Argintxoa baserria 

hain zuzen ere, berton ikus daitekeenez ez dira metro karratu asko honi destinatutakoak 

baina erabilera izugarrizkoa da. 

 

 Orain dela 20 bat urtetik honantza, motokultoreak agertu zirenetik, baratzetan 

lan errazago egitea bada posible, baina halan eta guztiz ere lan esku konstantea da 

baratzak behar duena. 

 

 “Bendaja”  hartu eta astoaz Gernikako azokara gauzak saltzen joaten zireneko 

garaiak urrun geratzen zaizkigu, baina gaur ere, astoan izan beharrean kotxeetan, 

jendeak etxerako hartu eta sobratzen dena azokara eramateko ohitura dauka, baina 

baserritar batzuen espezializazio kasuez aparte beste baserritarrek eramaten dutenak ez 

du garrantzi handirik. 

 

 Eskualdean oso azoka garrantzitsuak izan ditugu beti, bat astelehenero egiten 

dena Gernikan, eta bestea astearteetan Bermeon; ezin ahaztu baita urriko lehen 

astelehena, ganaduari dedikatutakoa, eta urriko azken astelehena barazki, fruta, lore eta 

euskal baserriko beste produktoei dedikatutakoa. 

 

Hauetaz aparte, orain 70-75 urte dituzten baserritarrek ondo baino hobeto 

gogoratzen dute nola joaten ziren Durango eta Zornotzako azoketara barazkiak, zein 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 347

beste edozer, saltzera; gabonak baziren, karakolak eta kapoiak ezin falta, edo piper 

lehorrak eta indabak udazkenean. “Ez ziren oraingo denborak” esaten dute, astoz, 

bizikletaz edo oinez, ahal zen moduan. Mendatar askok gogoratzen ditu oraindik herri 

bi horietara zein Bilbora egiten zituzten bidaiak kotxerik egon ez zenean. Aipatu behar 

“Menpe”  mendatarra (Jacinto Zabala), bera izan zela herrian kamioneta bat zuen 

bakarra, urteetan ibili zen baserritarren taxista,  beste garai batzuk ziren. 

 

 Gaur egun, barazkien azpisektore hau gero eta garrantzi handiago hartzen ari da, 

ez bakarrik Urdaibai mailan baizik Euskal Herri mailan ere bai. Baserritar produktoei 

ematen ari diren indarrak eraginda edo esan genezake eskualdean baserritarrak 

badihoazela espezializatzen apurka apurka. 

 

 Baserriko ortuak beti barazkiz josita egoten dira. Ezagunenak hauexek, hurrengo 

kuadro honetan noiz erein eta noiz landatzen diren ikusteko aukera dugu, baserritarrak 

hala diote behintzat, ahaztu barik hilbera eta hilgora noiz diren. 

 

 

 

 

BARAZKIAK, NOIZ EREIN ETA NOIZ LANDATU 

 

NOIZ EREIN (E) - LANDAKETA (L) 

PRODUKTOAK URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE
AZELGA  E L L L L       
BERAKATZ E        E E E E 
AZA      E E L     
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KALABAZA   E E E        
KIPULATXOA  L       E L L  
KIPULA L L L     E E    
TXALOTA E L L        E E 
BRUSELAZA      E E L     
AZLOREA      E E L     
IDARRAK E         E E E 
BABAK          E   
LETXUGA   L L L L L  E E E L 
PEPINOA    E E        
PERREXILA    E E E       
PIPERRA  E E L L        
PORRUA E E E L L E L L     
TOMATEA  E E  L        
BAINAK    E E E       
AZENARIOA   E E E E E E     
PATATA(*) E E E          
INDABA(*)      E E      
 
(*) Patata askok ortuan ereiten du baina normalean soloan ereiten da, eta indaba ere soloan gehienetan. 

Iturria: Urdaibaiko baserritarrei inkestak 
Norberak egina 

 

 Taula batean jarri dira espezien arabera, eskualde mailan gehien hedatutako 

barazkiak eta berauok Bizkaiko probintziarekiko landutako hektareei dagokienean 

duten  garrantzia. 1982-1989 tartean ikusten da, barazki hauei dedikatutako espazioari 

dagokionean, murrizketa izugarria izan dela, ez bakarrik Urdaibai mailan, Bizkaia 

mailan ere jaitsiera nabaritzen da, zer gertatzen da ? lurren erabilera asko murriztu da 

tarte honetan, gainera garai hau izan da kanpotik mota guztietako barazkiak izugarri 

sartzen hasi zen sasoia, orduan baserritar askok barazkiak landatzeari utzi egin zion.  

 

BARAZKIAK, URDAIBAI 1982-1989 

 LANDATUTAKO HEKTAREAK PORTZENTAIA 

LANDAREAK 1982 1989 1982 1989 

Letxuga eta eskarola 51 23 15,5 9,5 

Aza, azalorea, eta brusselaza 36 4 14,8 4,9 

Tomatea 52 24 14,8 13,6 
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Piperra 64 28 17,2 14,2 

Berakatza 43 2 18,9 8,3 

Kipula eta kipulina 47 6 16,2 11,1 

Lekak 51 13 15,7 9,7 
Iturria: Nekazal Zentsuak, 1982 eta 1989 

Norberak egina 
 
 
 

Goiko taulan agertzen diren barazkiak dira gehien hedatuenak, astelehenero 

Gernikako merkatu plazan zein astearteetan Bermeokoan badute barazkiok tokirik. Era 

honetan esan behar denboradako jeneroa lehenengo plazaratzen duenak hark izaten 

duela diru gehien, halan ibiltzen dira baserritarrak piper lehor edo indaba sasoian, 

udazkenean, esaterako produkto hauek orduan erregeak dira. 

 

Urdaibai mailan negutegiak ere asko zabaldu dira aspaldian, 80. hamarkadaren 

lehen aldean hasi ziren pixkanaka pixkanaka ikusten gure baserri inguruetan, baina 

90.ean eman da hedapenik handiena. Negutegien arlo honetan esan behar, gaur egun, 

mota bitakoak daudela: alde batetik, betidanikoak, eta bestetik, hidroponikoak. 

 

- Betidaniko negutegiak: hauen artean ere talde bi egin genitzake. Lehenengo eta 

behin Urdaibaiko herri guztietan aurki ditzakegunak, ertainak eta txikiak. Hauetan  

hartzen dituzten barazkiak normalean Gernikako merkatu plazan saltzen dituzte edo eta, 

sarri askotan, bertatik etxetik ere bai. Beste multzo batean, superfizie handiagoak 

dituztenak (500 eta 3.000-4.000 m²  artean daudenak) eta enpresa mailan eratu direnak. 

Tamaina eta tankera honetakoak ez daude asko, Kortezubi (Bastegieta), Arratzu 

(Bastegieta, Porturas, Intxausti) edo Muxikan kontzentraturik gehien batean. Hauek 

duten komerzializatze katea besteengandik deberdina da, produkto kopurua ere 
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handiagoa da eta normalean GARAIA kooperatibaren bitartez egiten dute, denda 

propioak dituzte edo Baserriko Produktoak iniziatiban sartunda daude. Bai talde batean 

zein bestean landatzen diren produktoak tomatea, piperra eta letxuga dira eta kasu 

batzuetan lekak ere bai. 

Ortuarietara ezeze badira lorazantzara dedikatzen direnak ere, Kortezubin edo Muxikan, 

Ibarruri auzoan daude honetara bideratutako negutegiak.(22)  

 

- Negutegi hidroponikoak: oso modernoak dira eta oraindik ez daude asko, baina 

daudenak espezializazio maila nahiko altua lortu dute jadanik eta oso berriak dira, 

1996-2000 bitartean martxan jarritakoak alegia, Bermeon, Arteagan, Errigoitin eta Ean 

hain zuzen ere. 

 

NEGUTEGI HIDROPONIKOAK, URDAIBAI 

HERRIA URTEA M²  LANDAREAK 
Bermeo 1998 6.500 % 50 letxuga / %50 Gernikako Piperra 
Gautegiz-Arteaga 1998 4.000 Gernikako piperra %100ean  
Errigoiti 1999 3.000 % 50 tomatea / %50 Gernikako Piperra 
Ea 1996 1.500 Leka eta ilarraren alternantzia 

Iturria: Eskualdeko Nekazal Bulegoa, 2000 urtea 
Norberak egina 

 
 

 
 

 Ortuarien mundu hau azkenengo urteetan garrantzi handia hartzen doala esan du 

Gernikako Nekazal Bulegoko Teknikariak, urtero dago norbait, batez ere negutegien 

arloan lanean hasten dena, gainera jende gaztea izaten da, eta lagundu egiten zaie 

jorratu behar duten arlorako prestakuntza eta formazioa izan dezaten, Derio (Bizkaia), 

Arkaute (Araba) edo Fraisoroko (Gipuzkoa) Nekazari eskoletan ematen diren kurtsoen 

bidez. 
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LANDARE ZABALDUENAK, URDAIBAI 1982-1989 
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Iturria: Nekazal Zentsuak, 1982 eta 1989 
Norberak egina 

 
 

  

 Herriz herriko azterketan ikusten dugu Gernika-Lumo eta Muxika direla 

gailentzen direnak. Aspektu honetan argitu behar da fetxa horretan Gernika-Lumon 

anexionatuta daudela Ajangiz eta Arratzu, Muxikari dagokionez kontutan izan 

Urdaibaiko herririk zabalena dela (lehenagoko Ibarruri eta Gorozika anexionatuta 

dituela). 

BARAZKIAK 1989, URDAIBAI 
 

HERRIA BARAZKIAK (Ha.) INDABA (Ha.) PATATA (Ha.) 

Ajangiz -- -- -- 

Arratzu -- -- -- 

Bermeo 6 10 10 
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Busturia 6 4 3 

Ea * 1 1 

Elantxobe 1 * * 

Ereño 1 3 3 

Errigoiti 2 4 3 

Forua 7 12 4 

G. Arteaga 8 4 5 

Gernika-Lumo 30 25 17 

Ibarrangelu 3 7 4 

Kortezubi 8 2 9 

Mendata 1 5 3 

Morga 3 3 5 

Mundaka 4 * 4 

Murueta 3 5 2 

Muxika 16 24 23 

Nabarniz * 2 1 

Sukarrieta 1 * * 
Iturria: Nekazal Zentsua, 1989 

Norberak egina 
Oharrak: (- -) Gernika-Lumon anexionatuta daude 

                (*) Hektarea batera ez dela heltzen 
  

 Patata eta indaba ere beste labore garrantzitsu bi dira Urdaibai mailan. 

Hurrengo taulan ikus dezakegu 1982tik 1989ra izan duela beherakadarik ereindako 

hektareei dagokionean, baina halan eta guztiz ere badu presentzia aipagarririk oraindik. 

1989ko Nekazal Zentsuaren arabera, 97 Ha. patata zeuden ereinda, Urdaibaiko 

20 herrietako 1.253 hustirakuntzetan banatuta, beronek Bizkaia mailan ereiten den 

%21,1a suposatzen zuelarik. 

 

PATATA, INDABA LANDUTAKO HEKTAREAK URDAIBAI, 1989 
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LABOREAK 1982 (%) 1989 (%) 

Patata 121 19,7 97 21,1 

Indaba (*) 253 28,5 110 26,5 

Iturria: Nekazal Zentsuak, 1982 eta 1989 
           Norberak egina  

(*) Artoaz  batera elkartuta, ez bait dago beste daturik 

 

 Patata, urtarrilean edo otsailean ereiten da, batzuetan nolako eguraldia egin 

duen inoiz martian ere erein da; normalean, arinagoko hilabeteetan artoa eta indaba 

ereinda egon diren soloetan ereiten da. Lehenengo goldatu egiten da eta gero labratu 

egiten da rodatoraz, lurra eta simaurra nahasiaz, simaurra oso ongarri ona da landare 

honentzako, baina gaur egun beste abonu kimiko mota batzuk ere botatzen zaizkio. 

 

 Behin lurra gertatu ondoren, haitzurraz lerro luzeak egiten dira soloan (soloaren 

luzerakoak normalean), eta han jartzen da patata, eta berriz haitzurraz tapatzen da 

patata, jorratu aurretik batzuetan bete egin behar izaten da, hasten dagoenean 

lehenengoaren gainera botatako lurra beherantz jausten bait da. Patata hazia aurreko 

urtekoa ere izaten da, kamaran zein sabaian gordeta egoten da eta “sille” (ikusi esanahia 

hiztegian) ateratzen zaionean, hau da, germinatzen denean prest dago ereiteko. Aurreko 

urteko patata hazia nahikoa izan ezean eskualdeko baserritar gehienek Gernikan dagoen  

San Isidro Kooperatiban erosten dute patata hazia. Patata hazi hau Arabatik etortzen da 

normalean eta bi barietate dira gehien saltzen direnak, Baraka deritzona (berandukoa 

da) eta bestea Espunta deritzona (goizetikoa da berau), biak asko saltzen dira. (22)  (San 

Isidro) 
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Eskuz egindako lerroetan kontua izan ezkeroan, gero patata jorratu behar denean 

motokultorea ere pasa daiteke, makina hartarako adaptatuz, baina halan eta guztiz ere 

haitzurraz jorratu behar izaten da. 

 

Uztailaren azkenerantz edo abuztuaren erdialderarte ez da batzen patata, eskuz 

haitzurraz ateratzen da, eta ganbaran gordetzen da urte osorako, saku 

antigerminatiboetan edo bestelako produktoekin, bestela ez du irauten hurrengo urtean 

berriz patata erein artean. 

 

Indaba, artoa maiatzean erein eta aste batzutara ereiten da, haitzurraz ereiten da 

artoaren ondoan. Jorratu artoa egiten denean batera egiten da, lana aurreratzen da 

zerbait. Azken urteotan baserritarrak indaba bakarrik ereiteko joera hartu dute, hau da, 

gorantz egiteko artoaz izan beharrean paluak jarriaz. Indaba, barietatearen arabera 

abuztuaren azkenetan hasita urrirarte batu daiteke, eskuz batzen da, eta batu ondoren 

etxe ingurura eramaten da eta tejabanan edo ganbaran eskegitzen dira moltxoak eginez 

lehortzeko. 

 

Lehortzean, eskuz garantzen da indaba leka, garbitzeko batzuetan “galbahean” 

pasatzen dira indabak. Indaba batzuren batzuk txarrak edo kalitate hain ez onekoak 

badira, saku baten sartu eta makila batekin joaz garantzen dira, edo toki itxi baten 

plastikuren bat edo lurrean jarriz eta gainean indabak makila batekin apurka apurka joaz 

ere bai. Garandu ondoren gelditzen diren lekak “seduka” (Ikus. hiztegian) deitzen dira, 

eta ganaduari ematen zaizko, batez ere neguko eguraldi hotzetan kanpoan ezer ez 

dagoenean. 
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 Indaba barietate ugari ditugu Urdaibain: zuria, baltza, pinta, tolosana eta zuria; 

tolosana da hain zuzen ere Gernikako indaba barietate kalitatean sartu dena. 

 

 Solo eremuak, 60. hamarkadaren erdialderarte nekazal aktibo portzentai oso 

altuak industriarantz jo zuten artean, zerealari dedikatutako eremuak ziren, garia urte 

askotan, eta gaur egun artoa da zerealik zabalduena eskualde mailan, nahiz eta eremuok 

azkenengo 35 urteetan asko murriztu diren, gehienak pinuz landatuta bait daude. 

 

2.2.1.4.2. Abere kontsumora bideratutako laboreak: Zerealak eta Zuhainak 

 Denbora igaro ahala abereen alimentazioara bideratutako laboreak ere aldatzen 

joan dira, esate baterako lehen zerealari dagokionean garia izan bazen produkto erregea,  

artoari utzi dio tokia gaur egun. Abeltzantza espezializatuz joan den heinean zuhainen 

artean ere eman da aldaketarik, hauen artean  tuberkuloak (naboa eta erremolatxa), 

zuhain berde urtekoak (alfalfa esate baterako), urteanitzekoak eta larre naturalak 

ezagunenak. 

 

 

 ZEREALAK 

 Garia orain 35-40 urte labore garrantzitsua izan da, baina jadanik eskualde 

mailan galdu den laborea. 60. hamarkadaren hasieran garia ereiteari utzi zioten 

baserritarrek eskualde honetan, ordurarte berau izan zen baserrietan hartzen zen 

produkto garrantzitsuenetariko bat, alde batetik, giza alimentaziorako bideratutakoa zen, 

beste aldetik, baserrien errentak ordaintzeko paper garrantzitsua jokatzen zuen. 
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 Hirurogeigarren hamarkadan jadanik, hamabost urte lehenago izan zuen 

garrantzia galduta zuen gariak, baliteke ordutik aurrera ez zelako errentak ordaintzeko 

erabilia, eta oso lan handia eskatzen zuelako, jende askoren lan eskuaren beharra. 

Urrian erein eta ekain uztailean batzen zenerako lan pila eskatzen zuen, baina ez ziren 

hobeak “gari joteak”, baserritarrek ondo baino hobeto gogoratzen dituztenak, alde 

handia zegoen garia eskuz jo edo makinaz egin lan guztia.  

 

 Urteak pasatu ahala esate baterako Mendatan, Landa, Oleta, Iturburu, Arketa eta 

Argintxoa baserriak batu ziren eta gari joteko makina bat erosi zuten, Arketa baserriko 

jabeak komentatu zuenez 1953. urtean erosi zen makina Bergaran.  

 

 Beraien baserrietan izaten zuten garia bildu ondoren, herriko beste baserri 

batzuetara ere joaten ziren, makina horren ugazabak esan didatenez Muxikako Ibarruri 

auzora, Arratzura ere makinabat bider joan omen ziren bertako gariak batzen, makina 

nolabait amortizatu beharra bait zegoen. 

 

 Garitik, bi “produkto” lortzen ziren: alde batetik, garia bera giza kontsumorako, 

eta bestetik, galtzua ganaduarentzat. Garia, gehienetan ganbaran zeuden kaizetan 

gordetzen zen, eta apurka apurka kontsumitu ahala handik atera eta errotara eramaten 

zen ehoten. Orain eskualdeko herri gutxitan kontserbatzen dira funtzionamenduan ari 

diren errotak, baina lehen gehiago ziren, Mendatan esate baterako Errotabarri, 

Estillotza, Ikeriya ... baserrietan, denak ez  zeuden garia ehotzeko preparatuta, arto irina 

egiteko ere bai. Bertan herrian errotarik ez bazegoen, albo herriren batera eramaten zen 
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garia. Irina egitearren erroten ugazabak “menda”  (ikusi hiztegian) kentzen zuen, hau 

da, zerbitzua dirutan ordaindu beharrean eramandako gari kopurutik irin apur bat eman 

behar izaten zitzaien, 25 kilotik kiloa edo, errotari bakoitzak berea jarria zuen. 

 

 Orain toki askotan galduta dago baina baserri guztiek izan zuten laba, labako sua 

astean behin egiten zen eta aste osorako ogia egiten zen, normalean belaunaldikoen 

batek ikasten zuen ogia egiten, ofizio bat zen, eta bazituen bere zailtasunak.(ikusi 

hiztegian hitzak, lan honekin zer ikusia zutenak). 

 

 Garitik galtzua ere lortzen zen, sabaian gordetzen zen moltxotxuak eginda, 

neguan belar lehorrarekin batera ganaduari emateko, orain ez, baina lehen arto irina ur 

epelaz eta galtzuaz nahastuz “enpajada” (ikusi hiztegian esanahia) preparatzen zen 

ganaduari emateko.Gaur egun galtzua kanpotik ekartzen dute eskualdeko nekazariek, 

normalean Gasteiz ingurutik, edota Gaztela herritik ere bai beste batzuk. 

 

 

 Zereal honek ematen zituen lanak ikusita eta jadanik ez zela hain garrantzitsua, 

artoari eman zion pasoa gariak, gainera bertoko klima eta lurretara oso ondo moldatu 

den zerala izan da, urteak joan ahala gariari dedikatutako lurretan artoa ereiten hasi 

ziren baserritarrak, ganaduarentzako alde batetik eta bestetik giza kontsumoarako ere 

inportantea, ezin ahaztu nekazal munduan arto irinaz eta uraz egindako taloa izan zela 

alimentazioaren oinarria hamarkada askotan, gaur egun esate baterako terreno asko 

galdu du artoak ere. 
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ZEREALAK URDAIBAIN, 1989 

 Oloa (gari, garagar edo 
zekalearekin nahasia) Ha. 

Artoa 
Ha. 

Basartoa eta bestelakoak (beste 
zereal-nahasketak barne) Ha. 

URDAIBAI 3 133   1 

BIZKAIA 20 501 4 

Iturria: Nekazal Zentsua 1989 
Norberak egina 

 

 Historiak dioskunez XVI. mendean artoa Bizkaia eta Gipuzkoan ereiten zen, 

beronen zabalkundea beste zereale batzuk atzean utziz eman zelarik. Zereale honen 

hedakuntzak nekazal estrukturen aldaketa bat ekarri zuen, artoak artatxikia ordezkatuko 

du, baina baztertuko ditu baita garagarra eta oloa. (23) Badakigu gure eskualdean, 

Gernika inguruetan, 1622 aldera artoa ereiten omen zela. 

 

 Artoa maiatz aldera ereiten den zekalea dugu, egia esan, klimatologiaren 

arabera, batzuetan ekaina ere etortzen da erein orduko. Garaua lortzeko eta indabari 

eusteko erabiltzen den arto barietatea, Gr. Past 50-50 da. Artoa erein orduko, pare bat 

hilabete lehenago soloa goldatu egin behar izaten da, eta pare bat aste goldatuta utzi 

ondoren, labratu egiten da traktore zein motokultoreaz, apirileko euriteak heldu baino 

lehen. 

Ereiteko unea heldu baino lehen simaurraz ontzen dira lurrak, gaur egun ere 

simaurra erabiltzen da, baina horrez gain beste ongarri kimiko batzuk ere botatzen 

zaizkio, eta traktoraz nahasten da berriz. Azkenik, soloa handia edo txikia bada, eskuz 

ere ereiten da artoa, atxurraz “potxi” (ikusi hiztegian) bat egin eta han jartzen da artoa, 

baina normalean “markadora” erabiltzen da (lau hortzeko golda da), lehenagoko 

denboretan astoak tiratuta, hortzak lurrean hobeto sartzeko atzekaldean norbaitek 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 359

oratuz. Gaur egun ere markaduraz ereiten da, eta lehen astoarekin erabiltzen bazen gaur 

traktorearekin erabiltzeko egokituta dago. 

 

 “Markadurak” pasatzerakoan lau zulo uzten ditu lurrean, eta batera eta bestera  

behin solo osoa pasatzen denean,  beraietan depositatzen dira artoak,  hau egin ondoren, 

eskuz atxurraz zein makinaz ere tapatu daitezke zuloak. 

 

 Aste batzuk beranduago artoa jaio denean jorratu egin behar izaten da, soberan 

daudenak kendu eta, behin hori egin ezkeroan, bakoitzaren ondoan haitzur txikiaz 

indaba ereiten da, betidanik labore bi hauek asoziatuta joan dira, indaba erein eta gero 

gorantz egin dezan ondoan paluak jarri beharrean, lan hori ekiditzen da eta palu horren 

lana artoak egiten duelako, artotik igoten bait da indaba. 

 

 Arto artean ateratzen diren belarrak kendu beharra ere izaten da, orain 

motokultorea ere pasatu ahal izaten da, zuloak egiterako momentuan lerro multzotik  

lerro multzorako distantzia kontutan izan ezkeroan, makina hartarako adaptatuz, baina 

hala eta guztiz ere haitzurraz ere orduak ematen dira belar txarrak kentzen. 

Uztail edo abuztu aldera, artean geratu diren arto txikiekin edo indabarik gabe 

gelditu direnekin edo soberan daudenekin “kukulua” (ikusi hiztegia) egiten da, berdetan 

ganaduari emateko, oso biguna eta ona ganaduarentzat. 

 

 Behi azienda inportanteak dituztenak  “arta-berdea” zuhain moduan ereiten 

dute, honek ez du jorra lanik ematen, dena aprobetxatzen da, berdetan ebaki eta eultzi 

ondoren pentsuaz nahastuta ganaduari ematen die jateko; beste batzuk, ordea, eultzi 
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ondoren ensilatu egiten dute, negurako gordetzeko. Honetarako gehien erabiltzen den 

arto barietatea Damon izenekoa dugu, berau erdi ziklokoa da. (24)  

 

 Arto burua irail edo urrian biltzen da, eta normalean ganbaran gordetzen da, 

neguan kanpoan ia ezer ez dagoenean ganaduari emateko, eskuz zein makinaz 

garanduta. 

 Gaur egun artoa abere kontsumorako bideratutako zekalea dugu, baina orain 

dela 30 urte gutxi gora beherarte artoaz eginiko “taloa”  eta “morokila” (ikus. hiztegia) 

baserriko dietaren oinarri izan ziren, kasu horretarako labako suan lehortzen zen arto 

burua eta gero errotan eihotzen zen. 

 

 Artoa eskuz garantzen zen: taloa eta morokila egiteko baziren irin xeheagoa 

egiten zen; ganaduarentzat edo hegaztientzat bazen, arto garaua gutxiago apurtzen zen, 

azken hauentzako “orie” (ikusi hiztegian esanahia) ere preparatzen zen, arto irina ur 

epelaz nahasiz, hegazti mota guztientzako, oilo, txita, oilasko ... arto kantitate txikiak 

eihoteko baserri gehienetan kontserbatzen dira lehenago erabili ziren eskuzko errota 

mekaniko txikiak. 

 Eskualdean, 1989ko Nekazal Zentsuaren datuei begirada bat emanez, ikusten 

dugu artoak presentzia handia duela, 133 Ha. daude ereinda, 1.108 hustirakuntzetan 

banaturik, Bizkaia mailan ere 501 Ha. daude 5.066 hustirakuntzetan banaturik. Oloak 

eta basartoak ordea, kuadroan ikusi ahal izan denez, ez dute garrantzi handirik. 

 

 ZUHAINAK 
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 Zuhainen artean erremolatxa eta naboa dira gehien hedatuenak, bestela ikusi 

baino ez 1989ko nekazal zentsuaren arabera eskualdean landuta dugun hektarea 

kopurua. 

  

 Naboa, normalean abuztuan ereiten da, aurretik ortuarien batzuk okupatutako 

lurra izaten da eta sarri askotan hauek kentzeko “arimolleak” (ikusi hiztegian) pasatzen 

dira, orain traktorari egokituta baina lehenagoko denboretan astoaz erabiliak 

gehienetan.Tresna honekin belar guztiak kentzen dira eta gero labratzen da, simaurra 

botaz, eta lurrarekin bat egiteko traktoraz berriz labratzen da, lurra eta simaurra bat 

eginda geratu daitezen, ongarri honetaz aparte beste ongarri kimiko batzuk ere botatzen 

zaizkio. 

 Nabo hazia, baserrietan mantendu izan da beti, hau da, bertoko barietate 

autoktono biak, goizetikoa eta belukoa; eskuz botatzen da solo osoan, eta nahasteko 

berriro motokultorez zein traktoreaz pasatzen da. Abuztuan hasi eta gabon ingururarte 

egoten da soloan zuhain hau, bien bitartean bedarrak kendu, jorratu lan ugari eskatzen 

du; gabonetan hasten dira baserritarrak ganaduari ematen bertatik solotik, behar denean 

behar dena etxeratzen da, maiatz ingururarte. 

Behi, txahal zein txerriei ematen zaien zuhaina dugu, behiei eta txahalei 

normalean higitaiaz zatiak egin eta dagoen moduan; txerriei ostera zatiak egin eta 

behekosuan “laratzetik” (ikusi hiztegian) eskegi burdinazko balde bat uraz eta egosi 

egiten da naboa, gero arto irinaz nahastuta emateko, nahasketa honi “osalie” (ikusi 

hiztegian) deitzen diote baserritarrek. 
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 Erremolatxa apirilean edo maiatzean ereiten den zuhain-tuberkuloa da, 

batzuetan, euriterik edo egin ezkero, ekainean ere sarritan izan da ereiteko, lurra 

preparatu behar da, belarrak kendu, goldatu eta gero simaurra nahastuaz laboratu. 

 

 Eskualdean gehien hedatu diren erremolatxa barietateak bi dira, San Isidro 

kooperatibakoek esan digutenez, alde batetik Vauriac Horia, eta bestetik sama berdea 

duen Polyfortuna deritzona.  

  

 Erremolatxa soloan egongo da azaro edo abendurarte, ordurarte udan naboa 

erein artean jorratu egin behar izaten da hainbat aldiz belarrak kentzeko eta soberan  

dauden erremolatxak kentzeko, solo baten zenbat eta erremolatxa gehiago hainbat eta 

buru txikiagoa eta alderantziz. Azaro bueltan izotzaldiak eta hasten direnean, oso 

arriskutsua izaten da soloan badaude, behin izotzaldi sendo batek harrapatu ezkeroan 

asko galtzen da eta ganaduak ez du jaten; horregatik baserri ondoan dagoen tejabanara 

eramaten da eta handik kontsumitzen da apurka apurka. 

 

  

Ganaduak, behiak eta txahalak oso gustora jaten dute dagoen moduan atalak eginda, 

atalak egiteko eskuzko makinak daude oraindik baserritan, txerriek jan egiten dute 

gordinik ere, baina “osalie” (ikusi hiztegian) eginda ere ematen zaie, egosita arto irinaz 

nahastuta. 
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 Hurrengo taulan, ikus daitekeenez, erremolatxa eta naboa dira zuhainik 

zabalduenak, berton eskualdean ereiten denak Bizkaian ereiten denaren %23,8a 

suposatzen du. 

 

ZUHAIN LABORE MOTAK URDAIBAIN (Ha.), 1989 

 

 Sustraiak, 
tuberkuluak, 

etab... 

Zuhain berde 
urtekoak 

Alfalfa Zuhain berde 
urteanitzak 

URDAIBAI 112 73 26 37 

BIZKAIA 470 876 284 320 
Iturria: Nekazal  Zentsua 1989 

Norberak egina 
 

  

Sustrai edo tuberkuluez aparte badira beste zuhain mota batzuk ere, batzuk 

artifizialak, urteekin apurka apurka gure baserri esplotazioetan sartzen joan direnak, 

esate baterako alfalfa, zuhain berde urtekoak eta urte anitzekoak (hirukotxa) eta 

bestalde larre naturalak. 

 

 Larre naturalak oso garrantzitsuak izan ziren abeltzantzarako, ganaduaren 

dietan, nahiz eta bakarrak izan ez. Hauek berezkoak dira, naturalak, udaberrian simaurra 

ere botatzen zaie belarra ontzeko, eta gaur egun honetaz aparte beste abonu kimiko 

batzuk ere bai. 

 Urtea nolakoa izan, belarrei bi edo hiru korte ere ematen zaizkie, ekainean lehen 

bedarrak, orain dela 25 urte ingururarte segadora agertu artean kodainaz ebakitzen ziren 

bedarrak, egunetako lana izaten omen zen eta bertako baserrikoak eta auzokoak ere 

laguntzen zuten (auzolanean). Ebakitako belarra egun batzuetan eguzkitan lehortzen 
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utzi eta normalean behi edo idi buztarriaz etxera eramaten zen, sabaian gordetzeko, eta 

han kabitzen ez zena, etxearen inguruan gordetzen zen metak eginaz. 

 

 Denbora ez da alferrik pasatu eta, segadorak etorri zirenean belar lehorrak 

egiterako orduan lana asko erraztu zen, ia honekin batera enfardadorak heldu ziren, 

eskualdean bi edo hiru bakarrik, eta hauek izaten ziren eta dira beste herrietatik 

mugitzen zirenak, honela fardoak egiten ziren, sabaian ere leku gutxiago okupatzeaz 

gain, etxeratzeko orduan ere errazagoa egiten zen. 

 

 80. hamarkadan zementoz eginiko siloak ugaritu ziren, belarra berdetan sartzen 

zen, ez zegoen denbora onari itxaron beharrik, euri zein aterri berdin gorde zitekeen 

belarra, ia hamarkada bat beranduago, 90.ean ia ez dago era honetako belar gordailu edo 

silorik. 

 

 Segadoren ostean, 90. hamarkadan, makineria berria sartzen hasi zen 

eskualdean, traktore handiari egokitu segadora eta beraz posible zen belarra ebakitzea, 

belarra aireatu edo buelta ematekoa ere beroni egokituta, eta belarra batzekoa baita, eta 

azkenik enfardatu, prozesu guzti hau belarra lehor zein berde egon burutzen da. 

Denbora gutxian progresiboki panorama aldatuz joan da, baina baserritar gutxi batzuk 

egin dute hau, beste askok eta askok betiko eran, ohizko eran lan egiten jarraitzen dute. 

 70-80 hamarkaden bitartean indar handiaz zabalduz joan ziren, zuhain 

artifizialak esaterako alfalfa, “hirukotxa”, edo “sekule bedarra”. Gaur egun Urdaibaiko 

baserrietatik  zabalduen direnak, Ray Gras Ingelesa, eta honekin hirukotxa eta hiukotx 

ladinoa nahastuaz lortzen diren zuhain artifizialak ditugu. 
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2.2.1.4.3 Frutikulturaren subsektorea Urdaibain 

 1960. hamarkadaren erdialdera hasi zen pixkanaka pixkanaka baserriaren krisia 

sentiarazten, orduantxe izan zen baserrietako jendeak hirietarantz jo zuen unea, 

ondorioz,  batzuk pinua sartu zuten, beste batzuei ordea hainbat terrenu gelditu zitzaien 

hutsik. (25) 

 

 Momentu honetan Urdaibain dauden esplotazioen portzentai oso altu bat, 

esplotazio mistoena da, hau da, nekazaritza, fabrikan edo beste tokiren batean lan 

eginez konpaginatzen dute, nekazaritzari denbora osoa dedikatzen ez diotenak dira 

hauek. 

  

 

Eskualdean dauden baserri gehienetan, denetan ez esatearren, badira fruita 

arbolak, sagarrak, madariak, melokotoiak, etxerako kontsumorako hor dira; baina beste 

batzuk,  ekonomia misto horretan, 80. hamarkadan industri sektorean eskualdean halako 

krisia sentitzen hasi zenean, badaude beraien esplotazioetan dibertsifikazio eta 

alternatiba berriak bilatu zituzten baserritarrak, eta dekada batzuk lehenago bertan 

behera utzi zituzten eremuetan, fruta esplotazioak jarri zituztenak. 

 

 Ikusi ahal izango denez hurrengo lerroetan, esplotazio gehienak Ha. bat 

inguruan dabiltzala, martxan jartzeko eta dirulaguntza lortzeko jarri zen baldintzetariko 

bat izan zelako. 
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 Esate baterako eskualde mailan, lehen kiwi esplotazioak 1984/1985 aldera jarri 

ziren martxan, eta urte batzuk beranduago konferentzia madaria promozionatzen hasiko 

ziren Bizkaiko Foru Aldunditik. Esplotazio hauek Bizkaiko Foru Aldundiko 

Nekazaritzaren Saila eta Bizkaiko Frutikultoreen Elkarteko Teknikoen laguntzari esker 

atera ziren aurrera. 

 

 Nekazaritzako beste azpisektore bezala onartu dezakegu, euskal baserri mailan 

garrantzi handia izan omen dute esate baterako sagardiak, orain dela 30-40 urterarte 

baserrietan bertan egiten zen sagardoa, urte osorako edaria, ezin ahaztu baserriaren 

autosufizientzia praktika. Urteak pasatu ahala sagarrondoak garrantzia galduz joan 

ziren, baserriak ireki egin ziren eta jadanik ez ziren autosufisientziako unitate itxi 

horiek, sagarrondoak zahartuz joan dira, eta eskualde mailan ere ia guztiz galdu egin 

dira. 

 Azkenengo urteotan badirudi berriro gorantz egiten ari dela, sagarrondo berriak 

sartu dira, eta beste fruta berri batzuk agertuz joan dira baita, ohizkoak ez direnak hain 

zuzen ere, esate baterako kiwia,  konferentzi madaria eta orain nashia (madari txinoa), 

babakoa, feijoa, eta tamaina txikiko fruituetan arandanoak. (26)  

 

 Bizkaiko frutikultoreak BIALKA izeneko Elkartean elkartuta daude, eta honela 

kide guztiak benefiziatzen dira. Orain, aurkeztutako produktoei buruzko azalpen bat 

egingo da. 

• Kiwia 

 Bizkaia mailan 38 produktore daude, Busturialde, Lea-Artibai, Enkarterri, Uribe 

Kosta, eta Durangaldean aurki ditzakegu kiwi plantazioak, guztira 35,35 Ha. daude 
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Lurralde Historikoan, eta beraietariko 19,30 Ha. Urdaibai aldean daude, Arratzu eta 

Foruan kontzentratuta batipat. 

 

 Txinatik datorren fruta bat denez, klima subtropikal hezean bertan dituen 

kondizio klimatiko antzerakoak eskatzen ditu hemen ere, eta baliteke hemen gure 

kostaldearen inguruan, tenperatura epel eta hezetasun nahiko altuarekin aurkitu duela 

ondo doakion mikroklima berezi bat, baina kontu handia izan behar da martxo eta 

apirilean egin ditzakeen tenperatura baxuekin, landara orduantxe brotatzen bait dago eta 

min asko egin diezaioke izotzaldiak. 

 Ur asko ere ez zaio komeni, gutxirekin ere hil egingo litzateke, ur jario on 

batzuren beharra dauka landare honek, ur gutxi duenean ura izan dezan, eta asko 

duenean sobratzen dena kentzeko; haizeari dagokionez, produktoreek badakite berau 

ekiditzeko haize-babes naturalak edo artifizialak jarri behar dituztela 
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 Gaur egun eskualde mailan ditugun produktoreak hauexek dira: 

 

KIWI PRODUKTOREAK URDAIBAIN, 1996 

Produktorearen izena Herria Kiwi (Ha.) 
Bastegieta Bengoetxea, Juan Gernika 0,5 
Bastegieta Bengoetxea, Pedro Mª Arrazua 1,25 
Belaustegigoitia Monasterio, Eugenio Kortezubi 1 
Kalzakorta Basabe, Francisco Javier Murueta 0,7 
Cobeaga Aboitiz, Vicente Arrazua 0,7 
Goria Gandarias, Francisco Gernika 0,5 
Gorriño Sangroniz, Jose Anjel Mendata 1 
Gorriño Urberuaga, Pedro Mª Mendata 0,5 
Intxausti Mintegia, Benedicto Arrazua 3 
Lauzirika Zenigaonaindia, Alfredo Forua 2 
Muniozguren Lopez de Larrucea, 
Luis 

Gernika 1 

Obieta Olarieta, Jose Antonio Arrazua 2,5 
Olabarriaga Urberuaga, Juan Carlos Gernika 0,5 
Porturas, Garbiñe Arrazua 1 
Sagasti Urkiaga, Jose Luis Muxika 1 
Scdad. Arteaga Arteaga 1 
Ugalde Asla, Gurutze Bermeo 0,65 
Uribe Apraiz, Andoni Muxika 0,5 

Iturria:  Aintzane Zarrabeitia 
Proyecto “ Transformación de frutas de calibre no comercial”, 1996 (Mendikoi) 

 

 

Kiwi barietate birekin egiten da lan hemen, alde batetik Hayward (arrak) eta 

bestetik Tomuri eta Aresti (emeak). 

Goian taulan agertzen diren produktoreei beste hiru berri erantsi behar zaizkie, 

1998-1999 urteko kanpainan martxan jarri ziren plantazio berriak, Arratzun (1,5 Ha.), 

Foruan (Alfredo Lauzirikak, 1 Ha., sustituzio bat egin du konferentzia madaria kendu 

eta kiwia jarri du) eta Arteagan (Alex Unzuetak 1,5 Ha.). 

 Gernikan dagoen Eskualdeko Nekazal Bulegoko teknikariak dioenez Kiwi 

plantazioak gorantz dihoaz, 1999. urtean ateratako sustituzio Dekretuaren bitartez 
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Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saila dirulaguntzak ematen ari bait da, 

Konferentzia Madaria kiwiarengatik ordezkatzeko, eta apurka apurka baserritarrak 

badihoaz aldaketa hau egiten. Landare honekin etekin hobeak ateratzen omen dira 

madariarekin baino eta arazo gutxiago ditu, gaixotasunen aldetik eta tratamenduei 

dagokienean ere bai. 

 

• Madaria 

 Bizkaia mailan gehien zabaldu den barietateriko bat Konferentzia da, baina fruta 

kalitatea hobetzeko erabiltzen den beste polinizatzailea Decana de Comicio da. 

Konferentzia madaria, Katalunia aldean komerzializatzen den fruta da izatez, eta hemen 

Euskal Herrian Zalla herrian egin ziren lehen adaptazio ikerketak, eta orain artean 

Urdaibai mailan aurrera eraman diren esperientzien arabera, esan daiteke lehenengo 

unean izan ziren perspektibak ez direla lortu. Hasieran uste zen Ha. bakoitzeko 20-25 

Tm. emango zituela baina orain konturatu dira errendimenduak ez direla hain altuak, 

gainera tratamendu askoren beharra du, eurite edo kaskabar fuerteen ondorioz fruta asko 

kastigatuta geratzen da oso delikatua delako eta komerzializatzerako orduan arazoak 

izaten dira, beraz aprobetxatu gabe ere asko geratzen da, eta hori ez da komeni..  
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KONFERENTZI MADARIAREN PRODUKTOREAK URDAIBAIN, 1996 

Produktorearen izena Herria Madari (Ha.) 
Abendibar Zumelaga, Jose Luis Gernika 1 
Alonso Conde, Luis Bermeo 1 
Arriaga Goiricelaya, Mikel Errigoiti 1,5 
Arrien Etxebarria, Eduardo Busturia 1 
Aspiazu Laurizika, Jesus Gernika 1 
Astelarra Otazua, Sabin Muxika 2 
Aurre Arteaga, Felipa Muxika 1,5 
Barrena Mendiguren, Kepa Bermeo 1 
Cabrero Ugalde, Jose Ignacio Busturia 3 
Cendagortagalarza Ipiña, Koldo Muxika 2 
Egia Ortuzar, Joakin Gernika 1 
Enbeita Martitegi, Aitor  Muxika 1 
Erezuma Uriarte, Errose Miren Natxitua 2 
Gorriño Sangroniz, Jose Angel Mendata 1 
Gorriño Urberuaga, Pedro Mª Mendata 1 
Izagirre Kortazar, Candido Bermeo 1 
Lauzirika Cenigaonaindia, 
Alfredo 

Forua 1 

Lecumberri Lajusticia, Anjel Busturia 1 
Minteguia Ozamiz Mari, Carmen Kortezubi 1 
Olabarriaga Ansotegi, Jon Muxika 1,5 
Orbe Zubiaga, Maria Busturia 1 
Peña Saez, Koldo Morga 1 
Rementeria Jauregi, Patxi Arrazua 2 
Rios Urbaneja, Jose Mª Gernika 1 
Torrealday Elguezabal, Juan Mª Muxika 1 
Ugaldea Armaolea, Pedro Gernika 2 
Unzueta Ansotegi, Alex Gernika 1 
Uriarte Mandalkuniz, Luis Gernika 1 
Uribe Apraiz, Andoni Muxika 1 
Urrutia Legarreta, Jose Antonio Forua 1 
Zobaran Kaltzada, Doroteo Busturia 1 

Iturria:  Aintzane Zarrabeitia 
Proyecto “ Transformación de frutas de calibre no comercial”, 1996 (Mendikoi) 

 Norberak egina 

Lehen aipatu dugun moduan 1999ko Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza 

Sailak ateratako Dekretuaren bidez, sustituzio laguntzen bitartez baserritarrak madariak 

kenduz doaz, 1999-2000 kanpainan, Foruan eta Mendatan kendu dira plantazio bi, eta  

bere ordez, lehenengoaren kasuan kiwia jarri da eta bestean mahastia. 
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Bizkaia mailan 84 produktore daude, gehienak Busturialdean berton daude, 

Uribe Kostan, Bilbo Handian, eta Durangaldean, eta hauen atzetik Lea Artibai, 

Enkarterriak eta Arratia-Nerbioi, denetara 115,3 Ha daude madari konferentziaren 

esplotazioetan, berauotatik 39,5 Ha Urdaibain, Gernika, Busturi eta Muxikan 

konzentraturik 24 Ha. 

 

1989. urtetik ez da madari konferentzian plantazio berririk jarri, batez ere 

lehenengo momentuan pentsatu zen baino emaitza zerbait bajuagoa ematen ari delako, 

eta beste aldetik arlo honetarako dirulaguntzak gero eta urriagoak direlako. 

 

• Sagarrondoak 

 Lehen aipatu bezala sagarrandoak mende honen erdi inguruarte euskal 

baserriaren parte garrantzitsu bat izan ziren, nahiz eta gero 60-70. hamarkada aldera 

galduz joan ziren, sagarrondoak pixkanaka pixkanaka gaur egun berriro baserrian sartuz 

doaz, esplotazio modernoak, sagar barietate berriekin etab ... 

 

 Bizkaia mailan gehien erabiltzen diren sagar motak hauexek ditugu: 

 

 • Bella Booskoop • Kanadako Erreineta zuria  

 • Idared • Erreineta Grisa  

 • Gala • Gloster  

 • Granny Smith • Elstar  

 • Jonalgod • Fuji  

 • Cox Orange   

 Beranduko barietateak ditugu hauek, irail ingurura batzen direnak, europear 

estilokoak hain zuzen ere, nahiko garratzak. Bizkaia mailan mahairako sagarra 
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produzitzen dutenak 16 dira, guztira 28 Ha. inguru, Urdaibain esplotazio hiru ditugu: 

Gernikan, Bermeon eta Morgan. 

 

Gernikako Nekazal Bulegoko teknikoaren ustetan sagar plantazioen gorakada 

nabaritzen da. Hurrengo taulan agertzen direnetatik aparte, 1998-1999 kanpainan 

Bermeon (Luis Alonso) 2 Ha.ko mahairako sagarraren beste esplotazio bat jarri da  

martxan. 

MAHAIRAKO SAGARREN PRODUKTOREAK BIZKAIAN, 1996 

Produktorearen izena Herria Sagar Ha. 
Alonso Conde, Luis Bermeo 0,5 
Baskaran Urkiza, Elias Markina 0,5 
Koop. Barrenetxe Mungia 10 
Elortegi Elorduy, Aitor Mungia 2 
Epelde Artetxe, Josune Dima 5 
Escuza Urquijo, Mateo Amurrio 0,5 
Gonzalez Anton Juan, Luis Laukiniz 1 
Gorroño Ojanguren, Oscar Galdakao 1 
Jul Valera, Ricardo Berriz 1 
Martin Lopez, Miren Orduña 1,5 
Martinez de Lejaza Azkeueta, Idoia Sopuerta 1 
Ojanguren Idigoras, Javier Gernika 1 
Olalde Agirregomezkorta, Jose 
Ramon 

Mallabia 1 

Peña Saez, Koldo Morga 1 
Rodriguez Fernandez, Ignacio La Arboleda 1 
Urrutia Oleaga Jesus Getxo 1 

Iturria:  Aintzane Zarrabeitia 
Proyecto “ Transformación de frutas de calibre no comercial”, 1996 (Mendikoi) 

 

 

 Aspaldi  honetan sagardoak hartu duen augea dela eta ez dela, Euskal Herri  

mailan hainbat esplotazio berri sortu dira sagardoa egiteko sagar barietateekin, hemen 

Urdaibain Muxika herrian dugu, Izaskun Jaio, eskualdeko sagardogile bakarra, jadanik 

KANDI izenaz merkaturatzen du bere produktoa. 
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 1998-1999 kanpainan sagardo sagarraren beste plantazio berri bi jarri dira 

martxan: bat Urdaibain, bat Kortezubin (Jose Antonio Bastegieta), 1 Ha. eta beste bat 

Muxikan (Aitor Enbeita), 0,5 Ha. hain zuzen ere. Sagardoa egiterako orduan lehen gure 

baserrietan asko zabalduta zeuden beste sagar barietate batzuk ere erabiltzen dira, esate 

baterako gasi-gasa, boskantoye edo limoisagarra. 

 

• Mahastiak 

 Esan genezake txakolinak ere sagardoak daraman bide berdina daramala, 

azkenengo urteotan demanda ugaritu egin da eta ondorioz txakolinaren kontsumoa ere 

igo egin da. 

 

 1998. urtean Urdaibai mailan, lau baserri ditugu txakolina egiten dutenak, 

Muxikan hiru (Errekatxoko, Etxerre eta Kandi Txakolinak), eta Foruan beste bi 

(Urdaibaiko  txakolina, Lumoko txakolina), bada beste bat Mendatan (Itsasmendi 

txakolina), azken honek Bakio, Muskiz eta Muxikako beste hiru produktorekin egin du 

bat, eta hiru txakolin desberdin merkaturatzeko beste produkzio dute hiruren artean, 

hauek marka baten merkaturatzen dituzten txakoli motak: Txakoli zuri normala, txakoli 

berezia eta txakoli gorria dira. 

 

 “Bizkaiko Txakolina” Jatorrizko Denominazioaren Araudiak hurrengo mahats 

barietateak baimentzen ditu txakolina egiteko. (27)  

  - “Hondarribi zuri” 

  - “Hondarribi Beltza” (beltzetarako) 
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  - “Folle Blanche” 

 

 “Getariako Txakolina” Jatorrizko Denominazioak “Hondarribi Zuri” eta 

“Hondarribi Beltza” baimendu ditu, eta ez “Folle Blanche”. Biharko egunari begira 

“Arabako Txakolina” Jatorrizko Denominazioan, “Bizkaiko Txakolina” Jatorrizko 

Denominazioan gaur egun  dauden barietate berdinak izango direla espero da. 

 

 Baimenduetakoez aparte beste batzuk ere erabil daitezke, kantitate txikietan 

noski, barietate hauek hobetzekoak dira eta normalean “Sauvignon”, “Chardonnay”, 

“Pinot Blanc” eta “Riesling” izaten dira. 

 

 Gaur egun Urdaibaiko txakolineroak elkarte bat osatzekotan dira eta badira 

mahasti berriak sartzen diren beste batzuk ere, lau bost urtetan produzitzen hasiko 

direnak, hurrengo taulan agertzen diren produktoreak “Bizkaiko Txakolina” Jatorrizko 

Denominazioan sarturik  

 

1998-1999ko kanpainan, Muxika herrian (Berrojas auzoan), orain arte Urdaibai 

mailan dagoen esplotazio handienetariko bat jarri zen martxan, 11 Ha.ko mahastia hain 

zuzen ere, eta anpliatzeko baimena eskatu du. 

URDAIBAIKO TXAKOLINEROAK, 1998 

Produktorearn izena Herria M² Mahastiak 
Aranburu  Busturia 14.710 
Erezuma Gernika 5.876 
Peña Morga 9.225 
Azkarai Kortezubi 723 
Bilbao Muxika 5.000 
Barandika Arratzu 1.075 
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Jaio Muxika 999 
Intxausti Ajangiz 2.252 
Olaeta Ajangiz 1.024 
Bilbao, J.M. Muxika 961 
Irazabal Muxika 1.533 
Zabala Mendata 10.000 
Gorriño, P.M. (Itsasmendi) Mendata 10.000 
Llona Forua 2.523 

Iturria: Xabi Lejarzegi, proyecto, “Bodega Zubierrota”, 1998 
Norberak egina 

 

 

• Babakoa , nashia eta arandanoa 

 

 Babakoa landare tropikal exotikoa da, lehenengo aldiz eskualdean 1988 sartu 

zen, Busturiako Altamira auzoan hain zuzen ere, 3.000 m² ko negutegi . 

 

 Oso inbertsio handia behar du, baina urterako fruitua ematen hasten da, eta 

Kiwiak 20-25 urtetako bizi iraupena badu, honek ordea bakarrik 6koa du. Hasieran uste 

zen babakoak izan zezakeela etorkizunik, Kiwiaren ordezkoa izan zitekeela baina 

esperimentazio maila batean geratu zen, gaur egun, 2.000. urtean ez bait dago plantazio 

bat ere martxan. 

 

  

Nashia, madari asiatikoa da, eta oraindik Bizkaia mailan 3 produktore baino ez daude, 

bat berton eskualdean dugu, Foru herrian hain zuzen ere, baina oraindik esperimentazio 

egoeran daudela esan genezake, merkaturatze edo komertzializazioa oraindik ez delako 

hasi. 
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 Arandanoa, eskualde mailan Muxikako, Gorozika auzoan daude esplotazio bi, 

guztira hektarea pare bat, eta esplotazioen jabeak gozogintzan aurkitu diote irteera 

fruitu honi, mermeladak eginez. 

 Orain dela pare bat urte Feijoa sartu zen Urdaibain, landare tropikala da berau 

ere, baina oraindik daudenak esperimentazioan daude. 
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Hauetaz aparte Urdaibaiko baserritarren artean entrebistak egin dira, 130 hain zuzen 
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Comunidad Autónoma Vasca: una aproximación comarcal, 1962-1982. Servicio 
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Agricultura de Montaña, Comarca de Gernika-Bermeo. Año, 1989 (Kaleratu gabe) 

 

(5) 1996. urtean Urdaibaiko baserritarren artean elkarrizketa batzuk egin ziren, hainbat 

galdera egin ziren beraien artean, esplotazioen neurriaz zer ikusia dutenak batipat. 130 

baserritara bisitak egin ziren, batzuetan ezin izan ziren denak burutu, batez ere ez 

zekitelako erantzuna edo ez zutelako erantzunik eman nahi. Horregatik batzuetan 130 

entrebistak denak ez dira kontutan izango, gutxiago baino. 
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(27) Xabi Lejarzegik, Gernika-Bermeo eskualdeko Mendi Nekazaritza Elkarteari eginiko 
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2.2. NEKAZARITZA, ABELTZANTZA ETA ESPLOTAZIO 
FORESTALEAN OINARRITURIKO URDAIBAIKO NEKAZAL 
SEKTOREAREN EBOLUZIOA BIZITZA MODERNOAREN 
AURREAN (1960-2000) 
 

 

2.2.2. ABELTZANTZA: NEKAZARITZAREN OSAGARRI 
 

• LEHENAGOKO BASERRIA ETA ABELTZANTZA 
• GAUR EGUNGO ABELTZANTZA URDAIBAIN: AZIENDA 

DESBERDINEN EBOLUZIOA 
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2.2.2 Abeltzantza: Nekazaritzaren osagarri 

 Gure eskualdearen ubikazio bikaina, eta klima ezin hobearen ondorioz berezko 

belardi eta landak ugariak dira, horrek eraginda abeltzantza maila nahiko altua 

mantendu da, baina betidanik nekazaritza eta esplotazio forestalari loturiko abeltzantza 

mota. (1)  

 

  Orain arte Urdaibairi buruz aztertutako informazioaren arabera ateratako 

ideiarik garrantzitsuenak hauxek dira: Nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio 

forestalaren inguruan mugitzen diren esplotazioak ditugula, bertoko orografi 

aldapatsuaren eraginez eta esplotazio oso laburren nagusitasuna dela eta ezin izan dela 

behar bezalako sistema agro-produktibo bat bideratu, guzti honen ondorioz baserritarrak 

ez duela izan abeltzantza planifikatu bat aurrera eramateko aukerarik, baina gaur egun 

esan dezakegu badoala geldiro geldiro eskualdeko abeltzantza espezializatuz eta 

profesionalizatuz. 

   

 Batez ere 60. hamarkadatik aurrerakoak dira bai nekazal bizitza formetan eta bai 

abeltzantzaren munduan eman diren aldaketa sakonenak eta aipagarrienak, baserritar 

askok baserritik kanpoan lan egiteko aukera dutelako, orduantxetik aurrera zabaltzen da 

nekazal-langilearen figura. Hemendik aurrera baserritarrak nekazal lanak eta lantegiko 

lanak, biak konpatibilizatuko ditu, nekazal munduarekin erabateko mozketarik gabe, 

tradizio eta ohiturekin jarraituaz, baina hori bai guzti hau modernitateari oratuz. Une 

honetan hasi ziren nabaritzen baserriaren sistema produktiboan aldaketa sakonak, 

orduko aldaketak gaur  egun ezagutzen dugun nekazaritza konformatu dutelarik: 
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 - Laboreak aldatuz joango dira, beraiei dedikatutako lur azalera gutxitu egiten 

da, eta kasu askotan ordurarte nagusitu diren laboreak atzean utziz joango dira, garia, 

oloa edo basartoa hain zuzen ere, eta beraien ordez abere kontsumora bideratuko dira 

beste labore batzuk, edota berauon alimentaziorako pentsu konpostuen erosketa ugarituz 

joango da. 

 - Ganadu arrazak aldatuaz joango dira, genetikoki arrazak hobetuko dira eta 

berriak erosiko ere. 

 - Zuhainak baserrietan almazenatzeko sistema berriak bilatuko dira: ensilatuak, 

fardoak, bedar berdeaz eginiko fardo bolak, … 

 - … 

 

 Momentu honetan ere Urdaibain badauka bere tokia abeltzantzak, baina 60. 

hamarkadararte gutxienez ez da izan abel bururik gabeko baserririk, orokorrean hartuz 

esnerako behi aziendak paper bikaina jokatu izan dutelako baserrian, alde batetik, 

lanerako elementu gisa (behia, astoa, zaldia), eta bestalde, baserrirako bertarako 

kontsumorako produktoak lortu ahal izateko, eta soberakinak (esnea, arraultzak) 

Gernika, Durango, Bermeo edo Zornotzako azoketan salduaz edota behia edo txahala 

salduaz  etxeko ekonomiari laguntzeko. 

 

 60. hamarkadaren erdialdean gauzak aldatzen hasiko dira eta baserritar asko 

fabriketarantz lanera dihoanean panorama beste erabatekoa izango da, lehenengo eta bat  

famili buruak kanpoan lan egiten du eta ez du lehen izaten zuen denbora baserriko 

lanari dedikatzeko, ondorioz landutako lurren portzentaia jaitsi egiten da eta pinuz 
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landatzen dituzte lehen solo edo landa izaniko eremuak, orduan horrek badu eraginik 

abeltzantzan; alde batetik, abel buruen kopurua jaitsi egiten da, apurka apurka arraza 

berriak sartuz joango dira, eta bestetik baserritarrak egiten duena da bere lana 

organizatu, lehen baserrian ematen zituen orduak murriztean, orain antolamendu berria 

eskatzen du baserriak. 

 

2.2.2.1. Lehenagoko baserria eta abeltzantza 

 Gutxienez 60. hamarkadararte ganduen artean bobinoen presentzia baserrian 

ezinbestekoa egin zen, hemen kontutan harturik baserriak esplotazio ekonomiko bezala 

mendeetan zehar izan dituen autoaskitasun eta ekonomi itxiaren berezitasunak. 

 

 Behiak, astoak, zaldiak ... lan egiteko, garraiorako erabiliak izan ziren; eta ardi, 

eta bestelako hegaztiekin etxerako produktoak lortzeko eta etekinekin etxeko 

ekonomiari laguntzeko saldu egiten ziren, normalean albo herrietako azoketan. 

  

2.2.2.1.1. Abel buru desberdinen presentzia esplotazioan 

 Baserriaren historian zehar, ia gaur egunerarte abel buruak, lanerako gai eta 

instrumentu garrantzizkoak izan dira, eta baita etekinak ateraz, etxea eta familia aurrera 

ateratzeko. Oraingo honetan baserri esplotazioaren inguruan giratu duten ganaduen 

azterketa bat egingo da, jakinik lehenagoko abeltzantzak gaur eguneko abeltzantza 

praktikekin badutela antzekotasunik, baina ohartuaz baita belaunaldiak ez direla alferrik 

igaro. 
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1.- Betabereak 

 Mota honetako ganaduaren presentzia baserrietan ezinbestekoa zen. Baserri 

esplotazioetan batazbestekoa hamar bat burukoa zen, bost edo sei behi, idiskoren bat eta 

lau bost txahal edukitzea oso arrunta zen. 

Normalean behiak ikuiluan egoten ziren urte osoan, udako hilabete batzuez 

aparte, hilabete hauetan larreetan ibiltzeko ateratzen ziren. Behiak landa edo larreetan 

ibiltzeko, edo norbait egon behar izaten zen zaintzen, edo bestela landak itxi egin behar 

izaten ziren hesiekin. Denbora pasatu ahala agertu zen “artzai elektrikoa” izenaz 

ezagutzen den aparatu bat behiak larrean edukitzeko, honek ez zuen eskatzen inoren 

beharrik zainketa lanetarako. Larre bat bukatzean beste batera pasatzen dira ganduak, 

belarra jan nahi den tokian kable elektrifikatu bat zabaltzen da, makila edo poste 

batzuen bitartez. 

 

 Behiak ikuiluan zeudenean, belar lehorra, galtzu, nabo, erremolatxa, artoa, ... 

jaten zuten, normalean bertan esplotazioan hartzen ziren laboreak. Urdaibai  eta bai 

Euskal Herri mailan gehien zabalduriko behi arrazak hauxek ziren: 

 

- Behi  Holandesak (gaur egun Frisona izenaz ezagutzen direnak): Behi honen 

aprobetxamendua esnerakoa zen gehien batean, hau da, etxerako kontsumorako esnea 

ematen zuen eta txahalen bat hasi. Behi honen eta Pirenaika arrazaren artean eginiko 

kurtzeetan suertatzen ziren abel buruak ere bikainak izaten ziren esne produkziorako. 

 

- Behi Pirenaikoak:  Nahiz eta esnerako errendimenduak oso baxuak ziren 
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arraza honetan oso onak ziren erreprodukzio, okelaren produkzio, eta baserriko 

lanetarako ordea. Pirenaiko arraza hau izan zen hedatuenetariko bat, XIX mendean 

Schwyz arraza sartzen hasi artean, bi arraza hauen arteko kurtzean lortutako arraza 

mestizoarekin emaitza oso onak lortu ziren, lanerako gaitasunean, eta baita esne edota 

okelaren produkzioan. (2) 

- Suitzar arraza: beronen hedapena gaur egun asko murriztu den arren, 

hamarkada batzuk atzerago oso ona omen zen baserriko lanetarako. 

 

 Behi hauek erosteko baserritarrek tratanteekin jartzen ziren kontaktuan, edo 

beste askotan Gernikan bertan, Mungian, Elorrio, Abadiano zein Zornotzako ferietara 

hurbiltzen ziren; beste askotan ordea etxean bertan lortzen zituzten kurtzeen bitartez. 

 

 Betabereekin bestelako aprobetxamenduak ere bazituzten baserritarrek, beraien 

esanetan hauxek dira labur bilduta: (3) 

 

- Nekazal laboreak egiteko behar beharrezkoak ziren, soroak eta landak goldatu 

eta laboratzeko. (ikusi nekazaritzaren arloan golda txikia, golda handia, arimolleak, 

ariek) 

- Belarra, egurra, ida, zein beste gauza asko garraiatzeko erabiltzen ziren 

animaliok ( ikusi nekazaritzaren arloan gurdia, zein narra) 

- Esne produktore bezala. Produkzio mailan guztiz bariablea da baserritarrek 

diotenez, alimentazioaren araberakoa bait da, lehen egunean birritan erasten ziren, 

goizean eta gabaz, 6tik 10 litro bitartera ematen zutelarik, etxean behar zena hartu eta 
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bestea txahalek beraiek edaten zuten amaren errapetik, orain askoz ere litro gehiago 

ematen dute, alimentazioa ere konpletoagoa dela ezin ahaztu. 

- Erreproduktore bezala, txahalak hasteko. Normalean behi batek urte bi, eta 

batzuetan hiru urtekin egiten zuen lehenengo txahala, gero urtean behin bat egiteko. 

Txahalak, aurrerako etxerako bigantxa batzuk eta besteak saltzeko izaten ziren. 

- Baserritarraren dietan okela ere oso garrantzitsua izan da betidanik. Urtero ez 

bazen, behintzat urte birik baten, txahalen bat hiltzen zuen baserritarrak, berak bere 

etxerako edo auzoko edo beste famili batekoekin erdi bana. Izozkailurik ez zegoen 

baina “sesiña” (ikusi hiztegian) egiten zuten, txerri okela kontserbatzen zen moduan 

“gatzunaskan” kontserbatzen zen hau ere gatzetan urte osorako. 

 

2.- Txerriak  

 Baserri guztietan zeuden, bi ez baziren bat bai behintzat, txerri emea zein arra, 

baina bata edo bestelakoa izan, biak kapatuak. Txerriok tratanteei erosten zizkien 

normalean, beste batzuetan ordea ferietan ere erosten omen zituzten. Esplotazioaren 

osagarritzat izaten zituen baserritarrak, baina bat edo bi bakarrik esan bezala, hain buru 

gutxi izatearen arrazoia zera da, alimentazio eta zainketa aldetik lan asko ematen zuen 

animalia zelako, gaur egun ere halaxe gertatzen da, txerri batetik gora dituzten baserriak 

oso gutxi dira. (4) 

 Arrazei dagokienean “Chato Vitoriano” deritzona zen zabalduena. Txerria urte 

osoan txerri tokian izaten zen, dena den hanketako gaixotasunik eta ez izateko ateratzen 

ziren tejabanan ibiltzeko, baina bestelakorik gabe. Baserrian bertan hartzen ziren   

gauzekin hasten ziren txerriak, arto irina, naboa, erremolatxa, (“osala”) barazkiak, 
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babak, … etxerako kontsumorako hasten zen txerria. Normalean abendu aldera hiltzen 

zen, baina hori bai, baserritarrak beti oso ondo zaindu dituzte hilberak eta hilgorak, ahal 

izan ezkeroan hilberan hiltzea hobe, okela hobeto kontserbatzen bait da. 

 

 Txerrikia baserritarren dietaren parte garrantzitsua zen, honetaz aparte, txerri 

hiltze honek, baserri munduak eman duen jai politenetariko bat sortu du, gaur egun ere 

mantentzen dena. 

 

 Goizean goiz hiltzen zen txerria, herrian beti egoten zen matarife lanak egiten 

zituen norbait, txerria hil ondoren idaz erre egiten zen eta gero uraz ondo garbitu, 

etxeko eta beste auzotar batzuk ere hartzen zuten parte. Txerria eskegi eta lan guztiak 

egin ondoren, horretan parte hartzen zutenak hamaiketako bat egiten zuten, gizonezkoak 

lanak egiten zituzten bitartean emakumezkoak gibela gertatzen zutelarik.  

 

Txerria hil aurreko egunetan, odolkiak eta egiteko gauzak gertatu beharra izaten 

zen, porruak koipetan egosi, kipula ere berdin, eta azkenik arroza uararekin, hauekin 

txerriaren odola nahastuz egiten ziren odolkiak txerriaren hesteekin. Eguerdi inguruan 

hasi eta iluntzera orduko odolkiak eginda egoten ziren, eta iluntzean berriz txerri afaria 

izaten zen odolkiak probatzeko, honetan etxeko eta beste auzotar batzuk ere hartzen 

zuten  parte. Gero auzoan beste txerriren bat hiltzen zenean, denak joaten ziren, eta 

norberak hiltzen zuenean orduan gonbidatzen zituen besteok ere, gainera herrian 

odolkiak auzokideei banatzea ohitura zabaldua izan zen eta gradu txikiagoan baina gaur 

ere mantentzen dena. 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

388 
 
 
 
 

 

 Txerria hil ondorengo egunetan okela kontserbatzeko lanak egiten dira, 

gurasoengandik seme-alabetara pasatuz joan izan den ohitura da berau; solomo, pernil 

eta saiheskiak gatzunaskan sartzen dira egun batzutan gatza hartzeko eta handik  

ateratzean piperra ematen zaie kontserbante modura lehortzen uzteko (piper gorriak 

lehortu, uretan beratuaz okela ateratzen zaie eta hori ematen zaie).Txerrikiak berriz 

lehen eskuz txikitzen ziren, gaur makinaz, zati oso txiki txikiak egin, gatza bota, eta 

azkenik piperra, egun batzuren buruan txorizoak egiteko prest daude. Txorizoak 

hamabost hogei bat egunean lehortu eta gero “morkoetan” - lurrezko bote sakonak - 

(ikusi esanahia hiztegian) sartzen ziren, koipetan jarrita negu osorako kontserbatzeko. 

Beraz, ikusi daitekeenez kultura oso bat da, ez da txerria hiltzea soilik, bestelako 

ohiturak eta tradizioak gordetzea eta eustea da, gainera familia osoak parte hartzen du, 

denak inplikatzen dira, bai etxekoak eta askotan auzokoak ere, ekintza guzti hauek gure 

nekazal gizarteko kulturaren barnean daude. 

 

3.- Ardi aziendak  

 Urdaibai mailan esan behar  Euskal Herriko beste eskualde batzuetan garatu izan 

den moduan hemen ez dela eman artzantzarekiko kultura sakonik. Bai Mendata eta bai 

Muxika herrira Gipuzkoa aldetik beti etorri izan dira artaldeak negua pasatzera.  

Mendatara esate baterako Urbiatik (Gipuzkoa) etorri izan da urte askotan Etxezarreta 

familia bere artaldearekin negua pasatzera, hiru belaunaldi pasatu dira Mendaturiko 

Oraindi baserritik. Baserri hau alokatzen zuten eta hemen zeuden bitartean herri osotik 

mugitzen ziren baserritarrei belardiak alokatuaz, egia esan baserritarrak ere pozik, 

landak garbitzen zituzten ardiak eta honela udaberrian lehenengo bedarrak arinago 
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etortzen ziren. 

 

Gaur egun baserritar askok esan zidanez belardi asko eta asko soberan dago eta 

denbora gutxiren barruan landak eta belardiak garbi izateko ordaindu egin beharko dela 

diote. 

Urbiatik Mendatarainoko bidea oinez egiten zuten, zaldien gainean, bai beraiek eta bai 

ekarri beharreko gauza guztiak ere. Erregen bezperatan edo biharamonean etortzen 

ziren, eguraldiaren arabera, eta maiatzaren erdialdean alde egiten zuten, san Isidro 

egunean gutxi gora behera. 1983an oinez etorri ziren urbiatik, baina joaterakoan lehen 

aldiz kamioiez eraman zituzten ardiak, ordutik aurrera kamioiez egin zituzten 

trasladoak, 1995ean etorri ziren azken aldiz. 

 

 4.- Asto eta zaldiak 

Dudarik ere ez dago lehen ekinoen multzoak izan zuen garrantzia orain duena 

baino handiagoa zela, batez ere traktorik ez zegoen garaian beharrezkoak izan ziren 

kargak garraiatzeko eta askotan soloko lanak egiteko ere, hauek baserrian zeuden beste 

abere batzuen konplementazioa ziren. 

 

 Zaldiak eta mandoak baino astotan gehiago zegoela esaten dute Urdaibaiko 

baserritarrak, hauek besteak baino merkeagoak zirelako. Hizketaldietan hainbatek 

gogoratu izan ditu, artoaz edo gariaz errotara joaten zireneko egunak, garauaz joan eta 

irin sakuekin bueltatu. Askotan joandakoak dira baserritarrak, Mendatatik, Muxikatik, 

Ajangiztik, Arratzutik, … “bendaja” astoan hartu eta Gernikako astelehenetako azokara 
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edo Zornotzakora ere. 

 

5.- Hegazti eta untxiak 

Hegaztien arloan gaur egun barietate askoz ere gehiago aurki genitzake gure 

baserrietan, hala eta guztiz ere, oiloa da hegaztirik komunena eta zabalduena, lehen eta 

orain. Zentsuetan ere ikusi ahal izango da baina animalia honen beherakada izugarria 

izan da aspaldiko hogeita hamar urteetan. Lehen baserrietan batazbesteko buru kopurua 

oso altua bazen, hogei/hogeita hamar buru, gaur berriz lau bost gehien jota. Egia esan 

lehenagoko baserrian ekonomiari laguntzeko ezinbestekoak ziren, bere 

aprobetxamenduak hiru ziren: 

 

1.- Oilar eta oilanden salmenta. 

2.- Arraultzen salmenta, Gernika, Bermeo eta Zornotzako asteroko nekazal 

azoketan eta baita denda txikietan ere. 

3.- Etxerako kontsumorako. 

Untxiei dagokienean orokorrean harturik esan genezake 60. hamarkadararte 

orain baino garrantzi gehiago izan zuela, gure eskualdeari dagokienean behintzat 60. 

hamarkadaren azken aldetik gaur egunera berdintsu mantendu izan da. 

 

2.2.2.2. Gaur egungo abeltzantza Urdaibain: azienda desberdinen eboluzioa 

 Urdaibain, ipar Atlantiko aldean beste eskualde batzuetan gertatzen den 

bezalaxe, oso tradizio eta ohitura sakona eta zabala ditugu abeltzantzari dagokionean, 

baina esan beharra dago baita, ez dela eman beti gaur egun ezagutzen ditugun 
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nekazaritza edo abeltzantza mota. 

 

Euskal Herri mailan, batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan behi aziendak nagusitu 

izan dira, esnerako behi aziendak gehien batean. Gipuzkoan esate baterako Tolosaldea 

eta Urola-Debako herri batzuetan, edo Oiartzunen aurkitzen ditugu mailarik altuenak; 

Bizkaian berriz Abadiño, Berriz, Elorrio aldean eta Karrantzan dagoela esan dezakegu 

espezializaio mailarik altuena, eta gure eskualdean ordea, aipatzekoak dira Errigoiti, 

Bermeo edo Muxika. Orain apurka apurka hasi dira agertzen okelarako behi aziendak, 

behi arraza puroekin, etab, … azienda berritzaileak nonbait. (5)  

 

Bizkaiko ganaderitzan ere bobinoen aziendak garrantzi handia dute, hurrengo 

koadruan ikusi ahal daitekeenez, Urdaibain ere berau da aipagarriena, egia esan  

presentzia handiko elementua da euskal baserrian behia. 

 
URDAIBAIKO AZIENDA DESBERDINEN EBOLUZIOA (1970-1989) 

 
 

 BOBINOEN 
 BURU KOP. 

ARDIEN 
 BURU KOP. 

EKINOEN  
BURU KOP. 

HEGAZTIEN
 BURU KOP. 

UNTXIEN 
BURU KOP. 

AHUNTZEN  
BURU KOP. 

TXERRIEN 
BURU. KOP. 

1970 14.911 649 1.634 46.310 9.484 111 1.771 

1982 10.468 1.139 1.317 23.000 7.647 725 1.632 

1989 9.908 2.206 1.172 19.000 9.617 925 506 

Iturria: Nekazal Zentsuak, 1970, 1982 eta 1989 
Norberak egina 

 
 

Azienda desberdinen eboluzioan ikusten da bobinoen sektoreak ere izan duela 

beherakadarik 60. hamarkadatik 90.ko hamarkadaren lehen  aldera, ia 15.000 buru 

egotetik, 10.000ra jaisten dira. Bermeo eta Morgan ikusten dugu behi kopurua igo egin 

dela, Muxika eta Errigoitin ere maila altua mantentzen da behi buruei dagokienean. (6)  
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1970ko zentsuari begirada bat emanez konturatzen gara Gernika-Lumon, 

Mendata eta Muxikan ezik beste herrietan ez dagoela ardi bururik. Mendatako kasuan 

esan behar bertoko herriko baserritarrek esan dutenez, hiru belaunalditan Urbiako 

artzaia etorri izan da negua pasatzera, erregen bezperan etorri eta maiatz aldera joaten 

zena, Mendaturi auzoko Oraindi baserrian egon izan da, eta 1970 aldera Mendatan 

hainbesteko ardi kopurua egotearen arrazoia hori da, bertan herrian ez bait da inoiz 

egon artalderik, baserritar zaharrenak ere hala diote. 

 

Hamarkada bat beranduago berriz, 1982 aldera herri gehiagotan du presentzia 

ardiak, eta 90. urtearen lehen aldera kopurua izugarri igo dela nabaritzen da, larre eta 

landak garbi mantentzeko behiak kentzen joan diren heinean bizpahiru buru ardi jartzen 

dituzte baserritarrek, hala ere badaude artalde oso handiak eta pisu handikoak eskualde 

mailan, gero ikusiko den moduan. 

 Ekinoen buru kopuruaren beherakada ez da izan hainbestekoa, oraindik 

mantentzen dira landa eta pinudi inguruen mantentze eta garbitze lanak oso egiten 

dituztelako, ardiak bezala.  

 

Hegazti eta txerri aziendak ere izugarri jaisten dira, azienda hauetako buru 

kopuruen beherakada graduala izan da, denbora berriak, moda berriak, hiriko bizitzaren 

eraginez, superfizie handietan erosketak egiteko aukera eta erosotasuna, nekazal 

produkzioan aldaketak sartuz joango dira, eta faktore guzti hauek eragile negatiboak 

bihurtu dira. 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

393 
 
 
 
 

 

Zentsuak aztertu ondoren konturatzen da bat ardi, ahuntz eta untxien aziendak 

direla igotzen direnak, azken honen gorakada ez da izan hain izugarria, portzentaian 

ardi eta ahuntzen buru kopurua da igotzen dena. Geroxeago ikusiko dugun moduan 

badira Urdaibai mailan ehun edo berrehun burutik gora dituzten bizpahiru artzai ere, 

bestelako guztiak, ahuntzekin batera Urdaibai osoko baserrietatik zabaltzen dira, baserri 

askotan hiru, lau ardi edo horrenbeste ahuntz dago, etxe bueltak edo basoak garbi izaten 

laguntzen dutelako. 

Hurrengo mapan Bizkaia mailan eskualdez eskualdeko azienda desberdinen 

distribuzioa agertzen da, gehienetan bobinoak presentzia handia dute, baina gurearekin 

konparatuz obinoak garrantzi handia du besteetan. (7) 

 

Hiru taula ere jarri dira, herriz- herri azienda desberdinak (bobinoak obinoak 

ekinoak, hegaztiak, untxiak, ahuntzak eta txerriak) zenbakietan izan duten eboluzioa 

adierazteko. 
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ESKUALDEZ ESKUALDEKO ABELTZANTZA, BIZKAIA 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Bizkaiko Atlas Elektronikoa, 1997 
Norberak egokitua 
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Urdaibaiko abeltzantzari buruz hitz egiterakoan puntu bi aipatu behar dira: 

- Portzentaia altu batean, esplotazio mistoez ari garenez, abeltzantzaren sektorea, 

nekazaritza eta esplotazio forestalari lotuta lantzen da, esplotazio tradizionalak dira 

hauek, ohizko esplotazio familarrak. 

- Apurka apurka abeltzantza espezializatu eta profesionalizatu baten bidea hartuz 

doaz eskualdeko baserritarrak, gaur esnerako eta okelarako behi aziendak hainbat dira. 

 1965. urte inguruan hasi ziren aldaketa sozio-ekonomikoen ondorioz, batipat 

nekazal herrietatik hirirantz zuzendutako exodoaren eraginez, baserri ugari bertan 

behera uzten ziren, pinuz landatuta gehienak, baina nekazaritza misto bat aurrera 

eraman zuten baserritar-langile asko dugu hemen, beste batzuk nahiz eta asko izan ez 

beraien esplotazioek berritu, eta abeltzantza intentsibo baten bidean sartu zirenak ere 

badaude. 

 

HERRIZ HERRIKO AZIENDA DESBERDINAK, URDAIBAI 1970 

HERRIA BOBINOEN 
 BURU KOP. 

ARDIEN 
 BURU KOP. 

EKINOEN  
BURU KOP. 

HEGAZTI 
 BURU KOP. 

UNTXIEN 
BURU KOP. 

AHUNTZEN  
BURU KOP. 

TXERRIEN 
BURU. KOP. 

Ajangiz -- -- -- -- -- -- -- 
Arratzu -- -- -- -- -- -- -- 
Bermeo 1.167 0 240 8.600 400 0 150 
Busturia 990 0 112 600 100 0 180 
Ea 637 0 75 3.000 150 0 48 
Elantxobe 11 0 2 80 0 0 2 
Ereño 419 0 31 700 80 0 8 
Errigoiti 1.430 0 138 2.300 301 18 129 
Forua -- -- -- -- -- -- -- 
G. Arteaga 558 0 49 2.100 250 0 35 
Gernika-L.  5.040 161 459 15.000 5.750 20 435 
Ibarrangelu 485 0 86 1.300 200 0 32 
Kortezubi -- -- -- -- -- -- -- 
Mendata 982 117 69 5.830 800 0 276 
Morga 454 0 47 1.200 41 0 75 
Mundaka 104 0 23 1.000 500 0 15 
Murueta -- -- -- -- -- -- -- 
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Muxika 2.596 371 290 4.000 612 73 374 
Nabarniz -- -- -- -- -- -- -- 
Sukarrieta 38 0 13 600 300 3 12 

Iturria: Cámara de Comercio y Navegación de Bilbao 
 Estudios socio-económicos comarcales, Gernika-Bermeo. Bilbao, 1972 

(- -) Gernika-Lumon anexionatuta daude herri hauek 

   
HERRIZ HERRIKO AZIENDA DESBERDINAK, URDAIBAI 1982 

 
 

HERRIA BOBINOEN 
 BURU KOP. 

ARDIEN 
 BURU KOP. 

EKINOEN  
BURU KOP. 

HEGAZTI 
 BURU KOP. 

UNTXIEN 
BURU KOP. 

AHUNTZEN  
BURU KOP. 

TXERRIEN 
BURU. KOP. 

Ajangiz -- -- -- -- -- -- -- 
Arratzu -- -- -- -- -- -- -- 
Bermeo 1.382 61 150 5.000 1.023 33 13 
Busturia 341 28 68 1.000 790 52 17 
Ea 779 154 69 1.000 197 68 49 
Elantxobe 0 0 0 0 35 0 0 
Ereño 267 44  76 5 288 26 14 
Errigoiti 1.085 2 87 2.000 354 40 28 
Forua -- -- -- -- -- -- -- 
G. Arteaga 204 35 38 1.000 26 21 10 
Gernika-L.  2.945 259 25 3.000 356 120 413 
Ibarrangelu 340 20 47 3.000 337 36 19 
Kortezubi -- -- -- -- -- -- -- 
Mendata 369 7 58 1.000 744 5 747 
Morga 563 38 55 1.000 740 32 60 
Mundaka 235 20 19 * 54 22 1 
Murueta -- -- -- -- -- -- -- 
Muxika 1913 471 216 3.000 825 266 259 
Nabarniz -- -- -- -- -- -- -- 
Sukarrieta 45 0 5 * 32 4 2 

          Iturria: Nekazal Zentsuak 1982  
Norberak egina 

 
 (*) Ez dira 1.000 burura heltzen 
(- -) Gernika-Lumon anexionatuta daude herri hauek 

 
HERRIZ HERRIKO AZIENDA DESBERDINAK, URDAIBAI 1989 

 
 

HERRIA BOBINOEN 
 BURU KOP. 

ARDIEN 
 BURU KOP. 

EKINOEN  
BURU KOP. 

HEGAZTI 
 BURU KOP. 

UNTXIEN 
BURU KOP. 

AHUNTZEN  
BURU KOP. 

TXERRIEN 
BURU. KOP. 

Ajangiz -- -- -- -- -- -- -- 
Arratzu -- -- -- -- -- -- -- 
Bermeo 1.695 717 172 7.000 261 116 21 
Busturia 501 77 59 1.000 497 46 10 
Ea 562 104 38 1.000 497 46 10 
Ereño 229 88 52 * 61 49 6 
Errigoiti 955 80 84 1.000 90 30 54 
Forua 319 49 43 1.000 107 45 30 
G. Arteaga 232 41 21 * 64 53 3 
Gernika-L.  993 97 131 2.000 6.537 58 142 
Ibarrangelu 340 16 26 * 207 42 18 
Kortezubi 487 15 33 * 476 17 37 
Mendata 386 38 68 * 211 71 2 
Morga 692 76 73 1.000 137 43 69 
Mundaka 105 54 34 * 97 29 0 
Murueta 170 0 26 * 87 13 20 
Muxika 1637 567 190 2.000 318 236 31 
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Nabarniz 565 169 111 3.000 68 19 16 
Sukarrieta 40 14 10 * 31 27 7 

Iturria: Nekazal Zentsua  1989 
Norberak egina 

  (*)  Ez dira 1.000 burura heltzen 
(- - ) Gernika-Lumon anexiontauta daude herri hauek 

URDAIBAIKO AZIENDA DESBERDINEN EBOLUZIOA, 1979-1989 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Obinoak

Bobinoak

1970

1982

1989

 

Iturria: Nekazal Zentsuak 1972, 1982 eta 1989 
Norberak egina 

2.2.2.2.1. Betabereen nagusigoa: arraza desberdinak  

  Goiko grafikoan ea baita datuen bitartez korroboratuta gelditzen den 

moduan Urdaibaiko abeltzantzan betabereak nagusitu izan dira, azken hiru Zentsuetan 

argitaratutakoak hala dio behintzat, 1999ko Nekazal Zentsuaren datuen faltan 1997. 

urteko saneamendu kanpainako datuak ditugu berrienak eta hauetan ere hala agertzen 

da, behi aziendak nagusitzen dira beste azienda guztien gain. 

 

 Frisonak, Mestizoak, Pirenaikoak eta Limousin arrazak dira zabalduenak. 
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URDAIBAIKO BEHI ARRAZA ZABALDUENAK, 1997 
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Iturria: 1997ko saneamendu kanpaina 
Bizkaiko Forua Aldundia 

Norberak egina 

 

Elementu aipagarria eta garrantzitsua da Urdaibaiko baserrien bataz besteko 

ganadu kopurua oso txikia dela, horri erantsi behar zaio baserrien lurraren 

fragmentazioa, eta hori ere, nola ez, beste oztopo bat besterik ez da izan nekazal 

munduaren eboluziorako. Eskualdeko baserri gehienetan oso buru gutxi egotearen 

arrazoietariko bat dugu, berauon jabeak nekazaritza misto batera dedikatzen direla, hau 

da, nekazari-langileak direlako kasu gehienetan. Hurrengo taulan ditugu arraza 

bakoitzeko dagoen buru kopurua:  
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URDAIBAIKO BEHI ARRAZAK, 1997 
 

BEHI ARRAZAK KOPURUA APTITUDEA 
SOUTH DEVON 1 Okelarakoa 
FRISONA 3.559 Esnerakoa 
PARDA ALPINA “Suitza” 176 Esne, okela, erreprodukziorako 
TXAROLESA 60 Okelarako 
HEREFORD 3 Okelarako 
LIMOUSINE 462 Okelarako 
AVILEÑA 1 Okelarako 
RUBIA GALLEGA 1 Okelarako 
BLANCA CACEREÑA 1 Okelarako 
ASTURIANA 111 Okelarako 
NORMANDA 1 Okela eta esnerako 
TUDANKA 2 Okela eta  lanerako 
PIRENAIKOA 972 Okelarako 
KARDENA 6 Okelarako 
AKITANIAKO BLONDEA 73 Okelarako 
MULTZO MESTIZOA 2.761 Esne, okela eta erreprodukziorako 
EZEZAGUNA 2 -- 
GUZTIRA 8.192 -- 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia, Abere Zerbitzua 
Norberak egina 

 

 Arraza bakoitzeko abelburu kopurua eman ezeze Urdaibaiko herrietan zein behi 

mota nagusitzen den ikusteko herriz herriko taula bat gertatu da arrazaz arrazako 

klasifikazio bat eginaz. (8)  
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ARRAZAZ ARRAZAZKO KLASIFIKAZIOA ETA BEHI KOPURUA, 
URDAIBAI 1997 

 
HERRIA FRISONA PARDA ALPIN. TXAROLESA LIMOUSINE ASTURIANA PIRENAIKOA AKIT. BLONDA MESTI

Ajangiz 50 3 1 0 0 31 0 10
Arratzu 124 5 1 0 2 28 3 80
Bermeo 507 31 18 17 6 175 1 53
Busturia 53 4 5 314 1 69 11 12
Ea 334 9 9 24 3 24 0 12
Ereño 143 13 0 1 10 9 0 48
Errigoiti 363 15 5 20 3 34 13 23
Forua 86 2 0 1 3 11 0 10
G. Arteaga 71 2 1 2 0 18 0 49
Gernika-Lumo 203 9 0 0 10 18 0 122
Ibarrangelu 182 2 0 3 0 22 0 27
Kortezubi 247 10 0 3 9 16 3 16
Mendata 110 10 1 1 29 0 0 86
Morga 291 21 0 1 9 69 22 212
Mundaka 9 0 0 0 0 0 0 9
Murueta 42 0 2 0 0 4 0 17
Muxika 476 14 6 59 34 196 19 49
Nabarniz 84 15 6 6 2 151 1 107
Sukarrieta 3 2 0 0 0 0 0 7

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia 
Abere Zerbitzua, 1997 

Norberak egina 
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Bobinoen esplotazioak dira hedatuenetarikoak, baina era honetan aipatzekoa da 

sektorean era desberdinean lan egiten duten baserritarrak daudela: 

 

- Alde batetik esplotazio tradizional edo lehenagoko eran lan egiten duten 

baserritarrak, abeltzantza eta nekazaritzara dedikatzen dira, dedikazio partzial batekin, 

hauek nekazaritzaren osagarri diren azienda tradizionalak osatzen dituzte. 

- Bestalde, esplotazioa berritu eta teknika aldetik maila altua lortu duten 

baserritarrak daude, era profesionalean lan egiten dute eta espezializaziorako bidea 

daramate, tankera honetakoak oraindik ez daude asko baina apurka apurka badihoaz 

gehitzen. Talde honetan sartuko litzatekez esate baterako esne produkziorako eta 

okelaren produkziorako betabereen aziendak. 

 

2.2.2.2.1.1. Nekazaritzaren osagarri diren azienda tradizionalak 

 Lehen ere aipatu bezala, hemengo abeltzantza, nekazaritzari lotutako abeltzantza 

mota bat da. Multzo honetan sartzen dira esplotazio tradizionalak, betidanikoak, 

esplotazio mistoak gehien batean, normalean espezializazio maila oso baxuarekin, eta 

berrikuntza gutxirekin, eskualdeko abeltzantzari dagokionean hiru maila aztertu dira, 

beti kontutan izanik esplotazio mistoen kasuak direla:  

 

A) Esplotazio mistoetan eta dedikazio partzial batekin, baserritarrak kanpoan ere 

egiten du lan, beraz duen diru iturri printzipala kanpotik dator. Hauek, hiru lau behi 

dituzte, kasu honetan mestizoak izaten dira normalean, hortik dator mestizoen hain 
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multzo zabala izatearen arrazoia (2.761 buru 1997an), hauek bai esnea emateko eta bai 

erreprodukziorako, txahalak hasteko behiak dira. 

  Bada beste behi arraza bat ere, parda alpinoa eta “suiza” izenaz ezagutzen dena 

ere, oso behi arraza onak, bai erreprodukzio, esne eta okelaren produkzioarako, dena 

den gaur egun oso gutxi gelditzen dira eskualdean, orain hogei urte atzerago baino 

askoz ere gutxiago. Esplotazio oso tradizionalak dira eta lortzen diren errendimenduak 

eta produktibitatea oso baxuak dira. 

 

 Lehen esan bezala etxerako esnea ematen dute, eta txahalen bat etxerako hasi, 

besterik izan ezkeroan eskualdeko harategien batetara saltzen dute baserritarrek. Behi 

hauek ia urte osoan daude ikuiluan eta udan ekain, uztail edo abuztuan ateratzen dira 

larrera, gauerako ikuilura bueltatzeko. 

 

B) Beste multzo bat ere badugu, baserritar mistoak izanik, 2, 5 edo 10, 15 behi 

bitartean dituzten baserritarrek hainbat dira, normalean hauek, frisona arrazako behiak 

dira, (3.559 behi frisona eskualdean 1997an) esnerako behiak, baserritar hauek esnea 

saltzen dute, eta normalean ez dute txahalik hasten, hasten dituztenak bigantxak dira 

aurrerako, behitarakoak. 

  

80. hamarkadaren hasieratik esate baterako era honetako hainbat esplotazio 

ugaritu zen, zentralak hasieran egunean behin biltzen zuten esnea, gero egun birik 

batean pasatzen hasi ziren esne biltzaileak, orduantxe ugaritu ziren esnea hotzik 

mantentzeko tankeak, bost sei behi izan zituztenak ere esnea saltzen zuten, arrazoia ? 
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emakumeak nekazal gizarte segurantzan afiliatzeko aukera ematen zuelako honek. 

D) Hirugarren multzo honetan sartzen dira, baserritar mistoak direnak eta lau, 

bost, zortzi buru dituztenak. Abel buruak normalean kanpoan larrean daudenak dira, eta 

okelarako gaitasuna dutenak, limousinak, asturianoak zein pirenaikoak. Behi arraza 

hauek besteak baino lan gutxiago ematen dute, eta gaur egun eskualdean asko zabaltzen 

hasi da modalitate hau. 

   

 
2.2.2.2.1.2. Azienda berritzaileak 

Tankera honetako esplotazioak gero eta gehiago dira Urdaibai mailan, hauek 

besteek baino espezializazio maila altuagoa lortu dute eta teknifikazio aldetik hobeto 

gertatuta daude, berriagoak ere badira, gainera baserriko ohizko ikuilutik atera eta 

ganadua izateko pabiloiak ere eraiki dituzte eta normalean bakarrik abeltzantzara 

dedikatzen diren esplotazioak dira, eta ez nekazaritzara. (9) 

 

Multzo honetan, bi motatako esplotazioak aurki genitzake, alde batetik esne 

produkziorakoak eta beste aldetik okelaren produkziorakoak hain zuzen ere. 

 

2.2.2.2.1.2.1.-  Esne produkziorako betabereen aziendak 

 Mota honetako esplotazioetan frisona arraza da behi arraza zabalduena, baina 

bai hemen eta hemendik kanpora Holandar arraza izenaz ezagutua izan da, nahiz eta 

aspaldi honetan jadanik finkatu den bere benetako izena, frisona. Frisia erregioan du 

bere jatorria eta hortik hedatu da mundu osora, estatu mailan arraza honen historian 

Santanderrek jokatu izan du paper garrantzitsua. (10)  
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 Hurrengo taulan bildu dira Urdaibai mailan dauden esne produktorerik 

sendoenak, denak 30 burutik gora dituzten abeltzainak dira, baina esan behar badaudela 

baita buru gutxiago dituztenak. Ez dira esplotazio mistoak, bereziki esnearen 

produkziora dedikatzen direnak baino. 

ESNERAKO BEHI AZIENDA HANDIENAK, URDAIBAI 1999-2000 

HERRIA ABELTZAINAK ARRAZA 
Muxika (Magunas auzoan) Santamañe Frisona 
Muxika  (Magunas auzoan) Eguiarte Frisona 
Mendata (Albiz auzoan) (*) Aranas Frisona 
Morga Arrien Frisona 
Errigoiti Orbe Frisona 
Errigoiti Bizkaigane S.C. Frisona 
Errigoiti Ortuzar Frisona 
Nabarniz Mª Angeles Frisona 
Arratzu Arejita Frisona 
Arratzu Bastarretxea Frisona 
Ereño Etxeandia Frisona 
Ereño Azurmendi Frisona 
Ea Intxausti Frisona 
Ibarrangelu (*) Aboitiz Frisona 
Ibarrangelu Meaurio Frisona 
Gautegiz-Arteagan(*) Erregea Frisona 
Kortezubi Txertudi Frisona 
Kortezubi Fermin Frisona 
Bermeo (Mañuas auzoa) Ispizua Frisona 
Bermeo Gangoiti Frisona 

Iturria: Eskualdeko Nekazal Bulegoa 
Norberak egina 

 
(*) 1999ko kanpainan esne produkzioaren kuota utzi eta okelaren produkziorako behi arrazak jartzen ari dira. 

 

Denak saltzen dute esnea zentraletara eta normalean ez dute txahalik hasten 

esplotazioan aurrerako bigantxa batzuez aparte, jaio berritan saltzen dute, hiru lau 

egunekin, beraien propositoa ahalik eta litro gehien esne saltzea delako. Batzuk 

esnearen salmenta zuzena ere egiten dute, ohizko eran, bik ordea, Bizkaigane S.C 
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(Errigoiti) eta Txertudik (Santanako Esnea, Kortezubi) esnea enbasatuta saltzen dute, 

hauek dira eskualdeko kasu bakarrak. Urte askotan, Lumoko (Gernika) Arribaltza 

baserrikoek ere esnea poltsetan enbasatuta saldu izan dute, “Arribaltzako Esnea” , baina 

1999. urtean utzi zioten eta orain haragiaren produkziora pasatu dira. 

 

2.2.2.2.1.2.2. Okelaren produkziorako betabereen aziendak 

 80. hamarkadaren azken aldera eta 90.aren hasieran eman zen behi arraza hauen 

hedapen nahiko handia eskualde mailan, batez ere esnerako behiak baino lan gutxiago 

eskatzen zuten behi arrazak zirelako. 

 

 Eskualde mailan 1999-2000 kanpainan okelaren produkziorako bideratu direnen 

behi azienden artean nagusitu diren arrazak: Pirenaikoa, Akitaniako Blondea, 

Limousina dira nahiz eta badiren Asturiana eta Txarolesa, baina azken bi hauek askoz 

ere garrantzi gutxiagoz eta bizpahiru buruko aziendak ugariagoak dira 10 edo 20 

burutik gorakoak baino. 

 

 Arraza Pirenaikoa, berak izenak adierazten duen moduan Pirineo mendietan du 

jatorria, nahiz eta askotan Euskal arrazakoa balitz bezala definitua izan den. Hasieran 

esne, okela eta erreprodukziorako gaitasuna izan bazuen ere, apurka apurka genetikoki 

hobetuz joan da eta gaur egun haragiaren produkziorako arraza bikaina da. 

 

 Akitaniako Blondea arrazak, Frantziako hegomendebaldean du jatorria, 

Akitanian hain zuzen ere, 1961 urtean sortutako arraza da berau hiru errama edo 
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barietateen fusioaren ondorioz: Quercy, Garonesa eta Pirineotako Errubia. (11)  

 

HARAGITARAKO BEHI ARRAZA ZABALDUENAK, URDAIBAI 1997 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia 
Norberak egina 

 

Akitaniako Blondea arraza Espainiar estatuan 1975an sartu zen lehen aldiz 

Toledon, 21 behi eta idisko bat, eta ez zuen erakutsi inongo aklimatazio arazorik. Gaur 

Euskal Herri mailan asko hedatzen hasi da, berton eskualdean ere hainbat produktore 

dugu, Markinan urriaren lehen larunbatean egiten den ganadu feria Akitaniako Blondea 

arrazan zentratu da eta urriaren lehen astelehenean Gernikan egiten dena berriz, arraza 

Pirenaikoan. 

 

Limousine arrazak Frantziako Limoges erregioan duenez jatorria hortik hartzen 

du bere izen toponimikoa, Limousine edo Limosin barianteaz ere hemen gure artean 

ezagutzen den arren. Historikoki haragiaren produkziorako eta lanerako gaitasuna zuen, 

baina jadanik XVIII. gizaldian Pariseko harakinek hauen haragia eskatzen zuten, 
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orduantxetik hasi zen genetikoki depuratzen eta gaur haragitarako produktore moduan 

espezializazio maila altua lortu du. 

Ia mundu osoan hedatu den haragiaren produkziorako Txarolesa arrazak, 

Frantziako Sâone-et-Loire Departamenduko Charolles erregioan hartzen du bere izena, 

hor du izatez bere jatorria. XIX. mendearen hasierarte lanerako erabilitako arraza hau 

apurka apurka okelaren produkziorako gaitasuna definituaz joan da. 

 

Arraza Asturianak Asturiasen du bere jatorria, bi mota ezagutzen dira: Mendiko 

Asturianak eta Bailarako Asturianak eta oso haragi ona produzitzen dute. Gaur egun   

azken arraza bi hauen esplotazio askorik ez dugun arren, Eskualdeko Nekazal Bulegoko 

teknikariak dioenez badoaz ugarituz, batez ere esne behiak kentzen dihoazen heinean.  

 

Hurrengo taulan jarri dira Urdaibai mailan haragiaren produkziora bideratu diren 

abeltzain sendoenak, hauetatik aparte badira beste batzuk ere, baina noski abelburu asko 

gutxiagorekin, esplotazio tamaina txikiagoakoak hain zuzen ere. 

 

 Badira baita esne, okela eta erreprodukziorako gaitasuna duten behi arrazak ere, 

era honetako betabereak oso paper garrantzitsua jokatu zuten 50. eta 60. hamarkadaren 

hasierararte,  Parda Alpina (“suiza”) arraza izan zen hain zuzen ere hedatuenetarikoa, 

gaur egun ere badu honek presentziarik Urdaibai mailan (176 buru zeuden 1997an), 

baina gero eta gutxiago. Arraza hau ordezkatuaz multzo mestizoa dator (2.761 buru 

Urdaibain 1997an), mistoak dira, bai okela, esnea eta erreprodukziorako gaitasunarekin. 
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OKELAREN PRODUKZIORA BIDERATUTAKO BEHI AZIENDAK 
URDAIBAI 1999-2000 

 
HERRIA ABELTZAINA ARRAZA BURU KOP.  +/- 
Bermeo Monasterio Akitaniako Blondea 30 baino gehiago 
Bermeo Elguezabal Akitaniako Blondea 30 baino gehiago 
Busturia SAT Ganalar (Unzueta) Limousine 100 baino gehiago 
Busturia Mujika Limousine 40 baino gehiago 

Forua Bastarretxea Akitaniako Blondea 20 baino gehiago 
Murueta Zabala Pirenaiko 20 baino gehiago 
Muxika Gezuraga Akitaniako Blondea 50 baino gehiago 
Muxika Barandika Akitaniako Blondea 20 baino gehiago 
Muxika Madariaga Pirenaikoa 20 baino gehiago 
Muxika Elorriaga Pirenaikoa 20 baino gehiago 
Muxika Omaetxebarria Pirenaikoa 20 baino gehiago 
Muxika Bilbao Akitaniako Blondea 20 baino gehiago 
Muxika Goiria Limousine 20 baino gehiago 
Mendata Mandaluniz Asturianak 20 baino gehiago 
Arratzu Arejita Pirenaikoa 20 baino gehiago 
Ajangiz Urrutia Pirenaikoa 20 baino gehiago 
Nabarniz Arlaban S.C Pirenaikoa 20 baino gehiago 

Ibarrangelu Meaurio Pirenaikoa 20 baino gehiago 
Iturria: Eskualdeko Nekazal Bulegoa 

Norberak egina 
 
 

  Abeltzantza tradizionalak eta berritzaileak edo orientazio teknikoagoa 

duten esplotazioek, biek dute tokia gaur egungo abeltzantzan Urdaibain, egia esan 

pixkanaka pixkanaka abeltzantza hau espezializatuz doa, ikusi dugun moduan arraza 

berrien sarrerarekin eta esplotazioei orientazio tekniko ekonomikoagoa emanaz, 

profesional mailan, hau da, enpresa kutsu batekin. 

 

2.2.2.2.2. Baserriko beste ganadu batzuk 

 Baserrian betidanik egon izan den ganadu garrantzitsuenetariko bat behia izan 

da, gaur egun ere horrela izaten jarraitzen du, nahiz eta azienda hauek duten aipamenik 
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izan ez hala eta guztiz ezin dugu ahaztu baserrietan badaudela beste ganadu batzuk, 

ardiak, ahuntzak, untxiak, astoak eta zaldiak dira hauek. (12) 

1.- Ardi aziendak 

 Urdaibain ez dute izan garrantzi handirik ardi aziendak, esate baterako 1989. 

urtean eginiko nekazal zentsuari begirada bat botatzen badiogu ikusten dugu nola 2.000 

ardi inguru zeuden, orain pixkanaka pixkanaka eta urteak pasa ahala ardia badoa sartzen 

baserrietan, baliteke baserritarrek behiak kendu dituzten heinean ardiak jartzen ari 

direla. 

 

 Urdaibain, multzorik aipagarriena esan genezake Muxikan dagoela, Magunas 

auzoan, hemen ia 500 ardi daude, ardiok latxak dira, Euskal Herrikoa bertokoa den 

arraza autoktonoa  da berau. 

 

 Neguan baserri inguruan egoten dira ardiok, baserriaren inguruan eginda 

dituzten ikuiluetan, eta noizean behin eguraldiaren arabera larrera ere ateratzen dituzte, 

uda heltzen denean berriz, ekainean edo uztailean hasita hurbilen duten mendira 

botatzen dituzte (Oiz mendira), urri edo azarorarte, eguraldiaren arabera, artzaia 

egunero egunero joaten da bere ardi multzoa ikusten mendira. 

  

Artzaiak hainbat aprobetxamendu ateratzen dizkio ardiari, lau izaten dira gehien 

batean: artilea, loditzeko bildotsa, esne freskoa eta gaztaiak. (13)  

 

1.- Artilea: Artzaiek beraiek esan dutenez, urte batzuetan oso ondo saldu izan da artilea, 
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eta orain ezinezkoa bihurtu da erabat, eta askotan nahiz eta artile kantitate handiak izan,  

etxean bertan eduki behar izaten da ez duelako salmentarik. 

 

2.- Bildotsa: Arkumeak bi hilabete ingururekin saltzen dituzte, ahal den moduan bai 

harategietara, partikularretara, bizi pisuan 20-25 kilo dituztenean. 

 

3.-Esnea: Urdaibain dauden artzaiek oso esne gutxi saltzen dute, batez ere gazta egitera 

dedikatzen direlako, eta egiten dutenean bai partikular zein taberna edo jatetxeetara 

gatzatua egiteko saltzen dute. 

 

4.-Gazta:  esnerik ez saltzean ia urte osoan egiten dute gazta, berau artesanalki lantzen 

da eta bai partikularrei edota jatetxe, edo ferietan saltzen da. 

 

Bizkaia zein Euskal Herriko beste zenbait eskualdeetan gertatzen den moduan 

Urdaibain ez da eman artzaintzarako kultura sakon bat, nahiz eta aspaldi honetan apurka 

apurka eskualdeko baserrietatik gero eta gehiago ugaritzen ari den animalia bat izan. 

Animali honen presentziaren arrazoiak ugariak aurki genitzake: baserritar asko behiak 

kentzen joan den heinean, larreak eta belardiak garbi edukitzen mantentzearren ardi 

buru batzuk jarriaz joan dira. 
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ARDI AZIENDAK, URDAIBAI 1996 
 

  ARTALDEAK 
HERRIA ARDI KOPURUA 0-50 50-100 +100 

Ajangiz 88 8 -- -- 

Arratzu 187 10 -- -- 

Bermeo 728 30 -- 3 

Busturia 182 13 -- -- 

Ea 167 3 -- 1 

Elantxobe 13 1 -- -- 

Ereño 227 11 -- -- 

Errigoiti 169 18 -- -- 

Forua 114 8 -- -- 

G. Arteaga 111 8 -- -- 

Gernika-Lumo 55 4 -- -- 

Ibarrangelu 34 4 -- -- 

Kortezubi 84 7 -- -- 

Morga 125 7 -- -- 

Mundaka 87 -- 1 -- 

Murueta 53 3 -- -- 

Muxika 833 20 -- 2 

Nabarniz 155 11 -- -- 

Sukarrieta 38 3 -- -- 

ESKUALDEA 3.450 169 1 6 

BIZKAIA 39.497 1.314 186 196 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia, Nekazaritza Saila 

Saneamendu kanpaina, 1996 
Norberak egina 

 
(Bizkaia  mailako datuak Balmaseda, Karrantza, Durango, Gernika, Igorre, Markina eta Mungiako Nekazal Bulegoetan lortu dira. 
Gernikan, Ispaster herriko datuak ere sartzen ditu Foru Aldundiak, nik ordea ez ditut kontutan izan) 
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1996. urtean eskualdean 3.450 ardi zeuden, eta Bizkaian zeudenen %8,7a suposatzen 

zuten berauok, hiru herritan %51,8a kontzentraturik, Bermeon (728), Ereñon (227) eta 

Muxikan (833). (14)  

 

Ikus daitekeenez ez dago artalde handirik: 

 

 - Bermeon 100 burutik gorako 3 artalde daude 

 - Ean 100 burutik gorako artalde bakar bat dago 

 - Muxikan 100 burutik gorako artalde bi daude 

 

Bestelako ardi buruak eskualdeko baserrietan sakabanatuta daude garrantzizko 

edo pisuzko artalde handirik osatu gabe. Azkenengo kanpainan, 1999-2000koan hain 

zuzen ere, eskualdeko lau herritan aurkitzen dira artalderik zabalenak: 

 

URDAIBAIKO ARTZAIAK, 1999-2000 

HERRIA ARTZAIA  BURU KOPURUA 

Muxika Arrazola, Begoña 174 

Muxika Undabarrena, Miren Idoia 60 

Muxika Aranburu, Sabin 497 

Ajangiz Moreno, Marta 120 

Errigoiti Bizkaigane S.C. 106 

Bermeo Arrien,,Jesusa 103 
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Bermeo Garmendia, Jesus 86 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia 

Norberak egina 
 

2.- Ahuntz aziendak 

 Ardiarekin batera azkenengo bost urteetan gehituz joan da berau, baserritarrak 

esaten dutenez pinua txikia denean ez baina bost sei urte dituenean pinudiak garbi 

mantentzen laguntzen omen dute, ardi, zaldi eta astoekin batera. 

 

1996ko datuen arabera 1.274 ahuntz buru dira Urdaibai mailan, 15 herritan 

banatuta, berauok Bizkaia mailan zeudenen %4,7a suposatzen dutelarik. Ez dago 

errebainu handirik, 50etik 100era bitarteko buruekin hiru esplotazio daude guztira, 2 

Bermeon eta 1 Morgan. (15)  

 

 1999. urtean, ordurarte Erandion izan zen ahuntz esplotazio bat Mendatara 

etorri zen eta Oiz mendiaren magalean jarri zuen bere toki berria, Palomar baserrian 

hain zuzen ere. Berau da eskualde mailan gaur egun dagoen esplotazio bakarra, 150 

ahuntz ditu eta gaztagintzara dedikatzen da, maila profesional batean. 
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AHUNTZ AZIENDAK, URDAIBAI 1996 

 
  ERREBAINUAK 

HERRIA AHUNTZ KOPURUA 0-50 50-100 +100 

Ajangiz 27 4 -- -- 

Arratzu 14 3 -- -- 

Bermeo 299 34 2 -- 

Busturia 48 8 -- -- 

Ereño 30 8 -- -- 

Errigoiti 155 19 -- -- 

Forua 64 9 -- -- 

G. Arteaga 139 10 -- -- 

Gernika-Lumo 10 2 -- -- 

Ibarrangelu 4 2 -- -- 

Kortezubi 32 5 -- -- 

Morga 146 6 1 -- 

Muxika 241 38 -- -- 

Nabarniz 47 9 -- -- 

Sukarrieta 18 3 -- -- 

ESKUALDEA 1.274 172 3 0 

BIZKAIA 26.949 1.655 87 38 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia, Nekazaritza Saila 

Saneamendu kanpaina, 1996 
Norberak egina 

 
(Bizkaia  mailako datuak Balmaseda, Karrantza, Durango, Gernika, Igorre, Markina eta Mungiako Nekazal Ganbaretan lortu dira. 
Gernikan, Ispaster herriko datuak ere sartzen ditu Foru Aldundiak, nik ordea ez ditut kontutan izan) 
 

3. Hegaztiak eta untxiak 

 Animali hauek izan dute eta gaur ere badute presentzia gure inguruetako 
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baserrietan. Hegaztiei dagokienean esan behar da zentsuetan arabera izugarrizko 

jaitsiera izan duela, 1970 aldera 46.000 buru zeuden, 90. hamarkadaren lehen aldean ez 

dira 20.000 burura iristen. Orain artean ere aipatu dugu, baina gizartea markatzen ari 

den moda berriei oratuz, superfizie handien eskaintzak, denbora falta, …  izan dira 

beherakadaren arrazoietariko batzuk. 

 

 Hegaztien artean oiloa da erregea, orain hogeita bost-hogeita hamar urte 

baserritarrek esaten dutenez arraultza asko saltzen zen Gernikako merkatu plazan eta 

beraiek oiloak ere izan zuten salmentarik urte askotan, baina gaur ez, gaur oilo-oilandak 

erosi nahi dituztenak Gernikako asteleheneroko merkatu plazan egiten dute edo San 

Isidro Kooperatiban.  

 

 Hegaztien mundu honekin erlazionatuta aipatzekoa da 90. hamarkadaren lehen 

aldera Nabarnizen egon zen ahate esplotazioa, hauek pate egitera dedikatzen ziren, 

baina bizpahiru urte funtzionatzen egon ondoren itxi egin zen, bestela gaur egun ez 

dago eskualdean oilo esplotaziorik, daudenak baserrietan daude etxerako kontsumorako. 

 

 Untxi kopurua mantendu ezeze igo egin da 70. hamarkadatik 90.era, hauek 

Gernikako merkatu plazan saltzen zituzten baserritarrek, baina jadanik 80. 

hamarkadaren erdi ingurutik ez da saltzen. Urdaibain esplotazio garrantzitsu bi ditugu, 

bata Ajangiz herrian eta bestea Forun hain zuzen ere. Produkzioaren salmenta eta 

merkaturatzea haragitegien bitartez egiten dute. 
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4.- Zaldiak, mandoak eta astoak 

 1989ko Nekazal Zentsuak dioenez 1.172 buru zeuden guztira Urdaibain, 

gehienok mendian, dena den, oraindik baserri txiki batzuetan, traktorerik ez dagoen 

tokian eta erabiltzen dituzte bai zaldia, mandoa zein astoa nekazal lanetarako, batipat 

belarra, naboa edo erremolatxa garraiatzeko, hauen beherakada ez da izan 

horrenbestekoa. 

 

 90. hamarkadaren hasieran 654 asto zeuden Urdaibai osoan, nahiz eta orain 

gutxitzen joan, traktorik eta mekanizaziorik ez zegoenean asko erabilia izan zen, eta 

horregatik gelditu da gaur egunerarte gure baserrietan ( artoa ereiten laguntzeko etab..). 

 

 Astoak, terreno handia  eta zabala izan duen Urdaibai honetan bai zaldiak eta  

mandoak orain hasi dira apurka apurka sartzen ( 426 zaldi eta 92 mando). Berauok 

mendian daudelarik oso elementu garrantzitsua dira, pinudiak, mendiak garbi 

mantentzeko eta noizean behin kumeren bat edo izan ezkeroan ba batzuetan saldu egiten 

dira. 

 

 Solte dabiltza bai herri basoetan eta bai partikularren belardi eta pinudietan, 

Nabarnizen Arlaban Elkarteak hainbat zaldi buru du, eta Muxikan dagoen beste elkarte 

batek ere hainbat du baita. 

 

 Gure eskualdean oso famatuak eta entzutetsuak dira asto, zaldi eta mando 

probak, afizio handia dago eta nolabaitean horrek bultzatu du animali hau 
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mantentzerako orduan. Herri guztietako jaietan dute presentzia era honetako probak, 

Euskal historia ohitura eta kulturaren parte garrantzitsu bat osatzen bait dute. 

5.- Txerri aziendak 

 1989ko nekazal zentsuan 506 txerri buru zeuden Urdaibai osoan, beronen 

kontsumoa etxerakoa dela esan genezake, baserrira bertarako. Ez orain ez lehen 

Urdaibaiko baserrietan ez da falta izan inoiz txerri bat edo kasu batzuetan bi; denbora 

askoan baserritarren dietaren oinarria izan da. 

 

 Esate baterako orain dela hogeita hamar bat urte tratanteei erosten zizkien 

baserritarrek, eta baserri batzuetan bi erosten baziren, bat etxerako hasten zen eta bestea 

normalean saltzeko.  

 

  Euskal Herriko toki batzuetan ohitura da, baina hemen ez dago joerarik txerria 

kanpoan erabiltzeko ezkurrak jaten , atera egiten dira baina etxearen ondoan 

bueltatxoan bat emateko, batez ere oinetan izan ditzazkeen gaixotasunengatik. 

 

 Normalen gabon bueltan hiltzen dira txerriak, eta batzuk urtarrilean edo 

otsailean berriro txikiak erosten dituzte, beste batzuk berriz ez dute erosten marti edo 

apirilerarte. Orain baserritar askok abenduan hil behar bada irailean edo urrian Gasteiz 

aldean txerria erosteko praktika martxan jarri dute, lan gutxiago ematen du. 

 

 Baserrian hartutako erremolatxa eta naboa dira, beste barazki batzuez aparte, 

txerriaren dietaren oinarria, pentsua ere ematen zaio. Nabo edo erremolatxa eta ur epel 
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apur batez arto irina nahastu eta “Osala” (ikusi hiztegian esanahia) ere ematen zaie . 

 

 Oraindik txerria hiltzen den gauean “Txerri boda” deritzon afaria egiteko ohitura 

mantentzen da Urdaibain, arratsaldez odolosteak egin eta goizean txerria hiltzen 

lagundu dutenen artean opari giza banatzen dira.  

 

2.2.2.2.3. Esne eta okela produkzioaren merkaturatzea 

 Behi esnea eta txahalaren haragia dira baserri produkzioaren barnean 

merkaturatzen diren elementu aipagarrienak, dena den, badaude esate baterako bildotsa, 

txerrikia, untxiak edo oilaskoak baita, nahiz eta azkenok ez duten lehenengo bien 

garrantzirik. Hauetariko produkto batzuk Labelean sartunda daude, bakuno okela 

1994tik, euskal bildotsa eta baserriko oilaskoa 1993tik eta euskal esnea 1998tik hain 

zuzen ere. 

 

• Esnearen produkzioa eta merkaturatzea 

 Orain arte azaldutakoaren arabera ikusten dugu bai Euskal Herri mailan eta 

Urdaibai mailan ere esne eta okelaren produkzioak elementu aipagarri bat direla 

ganaderitzaren azpisektorean. Behi esnearen salmenta hau bi modalitatetan egiten da, 

alde batetik, enpresara eta beste aldetik, zuzeneko salmentaren bitartez. 

 

 1.-   Enpresa lakteoak 

 Gaur egun Euskal Herrian produzitzen den esnearen ia dena giza kontsumorako 

erabiltzen da, eta portzentai oso baxu bat (%5aren inguruan) beraiek baserritarrak 
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txahalak hasteko erabiltzen dute edo etxeko kontsumo propiorako ere. Jose Ramon 

Mauleonek gai honi buruz egindako azterketan agertzen den bezala esnearen 

merkaturatze horretan industri lakteoak duten presentzia ezinbestekoa da, berauon 

bitartez egiten bait da komertzializazioa, hala gertatzen da produzitutako esnearen 

%83,0aren inguruan. (16)  

 

 Ikertutako eskualdean ere halaxe gertatzen  da, Industri lakteoei dagokienean 

Iparlat enpresa da printzipalena, 1996an beronek ONA-RAM enpresa erosi zuelarik, 

beraz esan daiteke zentrale honek duen posizioa guztiz hegemonikoa dela, esnea 

produzitzen duten %82,0 baserritarren produkzioa biltzen bait du. Urdaibai mailan ere 

abeltzainak produzitzen duten esnea enpresa honek biltzen du, 1996. urtean egin ziren 

elkarrizketen bitartez halan jakinerazi ziguten, bisitatutako esplotazioetatik %10,8ak 

enpresa honetara saltzen dute produzitutako esnea, hauexek dira esne produkziora ia 

esklusibitatean dedikatzen direnak, espezializazio maila nahiko altua lortu dutenak, 

beste ia %30,0ak etxerako kontsumorako produzitzen dute edo txahalak hasteko, hauek 

dira bizpahiru abel buru dituztenak eta txahalen bat etxerako hasten dute eta beste bat 

edo bi saltzeko. (17)  

 

ESNEAREN PRODUKZIOA ETA SALMENTA, URDAIBAI 1996 

ESNEAREN PRODUKZIOA KOPURUA PORTZENTAIA (%)
Esnea produzitzen dute 70 58,3 
Etxeko kontsumorako produzitzen dute, gazta 
eta bestelako produkto lakteoak elaboratzen 
dituzte, txahalak hasten dituzte, … 

 
34 

 
28,3 

Esnea zentralera saltzen dute (ONA-RAM) 13 10,8 
Esnerik ez dute produzitzen 3 2,5 

Iturria: Norberak eginiko inkestak, 1996 

- Elkarrizketak egin zirenean orainik IPARLAT enpresak ONA-RAM erosi gabe zuen. 
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 Enpresak hilabetearen azkenean ordaintzen dio baserritarrari, eta honek lortzen 

duen dirua azken finean kalitatearen araberakoa da. Aterarako litro kopuruen arabera, 

litroko honenbesteko bat (2000ko urtarrilean 41,50 pta. litroa), baina prezio honen 

gainean primak zein beherapenak izan daitezke kalitate edo kantitatearen arabera.  

Kalitatea kontrolatzeko erabiltzen diren parametroak edo kriterioak bost dira: 

bakteriologia, zelula somatikoak, inhibidorak, koipe gaia eta  proteina. Kalitateaz gain, 

lehen esan bezala hilero 3.000 litrotik gora saltzen dituzten abeltzainek prima bat 

jasotzen dute, bildutako esne kopuruaren arabera pezeta 1 eta 6 pezeten artean dagoena 

hain zuzen ere. 1998tik esnea ere Labelean dugu eta momentu honetan 43 produktore 

daude Euskal Herri mailan. 

 

 Enpresa honek darabilen kriterioaz esan daiteke baserriaren eboluzioaren 

kondizionante bat bezala jokatzen ari dela, esplotazioen modernizazioa eta gaurkotzea 

bultzatzen duelako. Sistema honek profesionalei hobetzen die eta nolabait besteei ere 

bultzada ematen die, beraien esplotazioetan modernizazio maila batera iritsi daitezan. 

Esate baterako bakteriologiaren beherapena dela eta derrigortu egiten ditu abeltzainak 

esnea hotzitzeko tankeak izaten, koipe gaiari dagozkion primak eta beherapenak direla 

eta ez direla genetikan hobekuntzak bilatzera eraman ditu ganaderuak, esne kopuruaren 

primak abelburuak gehitzera daramatza baserritarrak, ondorioz betidaniko ikuilu 

tradizional edo ohizkoetatik pabiloi handiagoak egitera, baserritik kanpo kokatuta, beraz 

jira biraka dabilen gurpila da, azken finean lortu nahi dena da kalitate maila hobetzea.  
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Era honetan gutxienezko profesional maila batera heltzen direnak geldituko dira 

esnea produzitzen, hauxe da Urdaibain ere gertatu dena, lehen hiru lau behi zituenak ere 

esnea saltzen zuen, pixkanaka pixkanaka jarritako exijentziekin hauek atzean geratu 

dira, orain gutxienez 10/12 buru edo hortik gora dituzten baserritarrak saltzen dute 

esnea (baserri esplotazio mistoak dira tankera honetako gehienak), bestelakoentzat 

esnearen produkzioa ekonomikoki ez delako errentagarria. 

 

 Behi buru kopuru handia dagoen baserrietatik kamioia egunean behin pasatzen 

da, buru gutxiagokin, produkzio baxuago batekin egun biri bat egiten da bilketa. 

 

IPARLAT  ENPRESARA ESNEA SALTZEN DUTEN ESPLOTAZIOAK 
URDAIBAI 1996-1999 

 
 
 

 ESPLOTAZIO KOPURUA 
 1996 1997 1998 1999 

HERRIA Esplo. Esne litroak Esplo. Esne litroak Esplo. Esne litroak Esplo. Esne litroak

Arratzu 2 74.105 1 55.807 1 62.042 1 71.168 
Bermeo 24 562.230 22 505.485 20 456.506 14 445.560 
Busturia 1 7.754 -- -- -- -- -- -- 
Ea 14 606.095 11 585.407 11 530.966 8 461.984 
Ereño 5 273.064 5 253.115 4 269.703 4 339.704 
Errigoiti 29 915.325 20 782.309 18 644.077 8 416.190 
Forua 8 118.453 7 102.598 6 93.917 3 80.523 
G. Arteaga 6 225.774 5 208.668 3 97.728 1 3.041 
Gernika-Lumo 14 148.022 12 127.189 9 100.349 3 66.110 
Ibarrangelu 10 374.390 9 426.361 8 368.899 5 322.092 
Kortezubi 8 378.214 7 411.394 7 383.933 2 310.144 
Mendata 7 226.490 6 235.388 3 119.701 2 51.334 
Morga 14 282.508 12 206.436 12 179.127 9 116.413 
Murueta 2 20.083 2 22.254 2 13.581 -- -- 
Muxika 27 922.808 23 877.384 21 785.405 12 707.582 
Nabarniz 3 360.862 3 361.532 3 351.275 3 320.102 
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Iturria: Iparlat enpresa 
Norberak egina 

 
Urdaibai mailan ere ikus dezakegunez hogei herritik hamaseitan produzitzen da 

esnea eta hainbat esplotazio daude enpresa honetara saltzen dutenak, dena den, 

azkenengo urteetako joeran argi eta garbi ikusten da herri guztietan jaitsi direla esne 

esplotazioak, 1996-1999 tartean Nabarniz herriak mantendu ditu, besteetan jaitsierak 

eman dira. Beherakada portzentual handienekin Bermeo, Errigoiti, Muxika eta Morga 

dira eskualdean, esne esplotazio gehien mantentzen duten herriak. 

 

Esne kuotak hemen zer ikusi handia izan dute, lehen aipatu bezala esplotazio 

asko dira Gernikako Nekazal Bulegoko Teknikariak esan duenez okelaren produkziora 

pasatu direnak. (18)  

 
 

IPARLAT ENPRESARA ESNEA SALTZEN DUTEN ESPLOTAZIOAK  
ARABA, BIZKAIA, GIZPUZKOA 1996-1999 

 
 

 ESPLOTAZIO KOPURUA 
 1996 1997 1998 1999 

PROBINTZIA Esplo. Esne litroak Esplo. Esne litroak Esplo. Esne litroak Esplo. Esne litroak

Araba 265 33.187.000 267 37.733.000 244 37.849.000 181 38.798.000

Bizkaia 802 43.587.000 909 48.115.000 734 42.793.000 505 39.704.000

Gipuzkoa 1.208 81.110.000 1.102 81.713.00 1.017 81.835.000 740 81.660.000

Iturria: Iparlat enpresa 
Norberak egina 

  

Probintziz probintziko analisian ikusten da jaitsierarik izan dela baita. 

Gipuzkoako probintzian kontzentratzen ziren Euskal Autonomi Elkarteko esne 

esplotazioen %53,0a. Probintzi honetan 1996an 1.208 esplotazio izatetik 1999an 740 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

423 
 
 
 
 

 

esplotazio izatera pasatu dira, baina nabaritzen dena zera da, nahiz eta esplotazioak 

gutxitzen joan esne litro kopurua mantendu egiten dela, honek zer esan nahi du ? 

produktore txikiak esne saltzeari utzi egin diotela eta produktore handiak geratzen 

doazela, hau da, behi buru kopuru gehiagoko ikuiluak daudela, eta hartarako ondo 

preparatutak. 

 

Bizkaiko probintzian, 1996-1997 tartean esne esplotazioen kopurua igo egiten 

da, 802tik 909ra, baina gero hurrengo urte bietan jaitsi egingo da, 1999an 505era iritsi 

arte. Ekoiztutako esne litroen kantitateak beherantz egiten du, baina 300 esplotazioko 

jaitsiera izateko nahiko orekatu mantentzen da. 

 

Arabako probintzian 1996-1997 ekitaldian esplotazioak ekilibratu mantentzen 

dira, baina jadanik 1999an 181 esplotazio daude bakarrik, 1996an baino 84 gutxiago. 

Esplotazioak gutxitu badira ere esne litroak mantendu ezeze %17,0 igotzen dira. 

Bizpahiru behi bururekin esnea saltzeari utzi dioten baserritar misto ugari da, okelaren 

produkziora pasatu direnak ere badira ordea, eta gelditzen direnak ondo gertatutako 

pabiloi edo ikuiluekin, behi arraza selekzionatuekin eta espezializazio maila bat lortu 

dutenak ditugu. 

 

2.- Zuzeneko salmenta 

 Zuzeneko salmenta ere beste modalitate bat dugu, nahiz eta besteak duen 

garrantziaren erdirik ere eduki ez. Euskal Herriko zenbait tokitan praktika oso komuna 

da hau, arrazoiak ugariak izan daitezke: ohitura, hiri nukleoekiko hurbiltasuna, 
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salmentaren bitartez ditu sarreren gehitzeak, … 

 Mota honetako salmentak enpresak litroko ematen duen diru kopurua baino 

gehiago hartzea suposatzen du, esate baterako 2.000ko lehen trimestrean Iparlatek 

41,50 pezeta ordaintzen bazuen litroko, zuzenean saltzen zuenak 90/95 edo 100 pezeta 

litroko har zezakeen. Eskualdean ere badaude zuzenean saltzen dutenak: 

A.- Poltsetan enbasatuta saltzen dutenak (denda, okindegi, taberna, …) 

 

ESNEAREN ZUZENEKO SALMENTA, URDAIBAI 1999 

PRODUKTOREA HERRIA 

TXERTUDI (Santanako Esnea) Kortezubi 

BIZKAIGANE S.C. (Bizkaiganeko Esnea) Errigoiti 
Iturria: Norberak eginiko kanpo lana 

Hauek Urdaibain ditugun esne produktorerik nagusienetarikoak dira, oso ondo 

preparatuta daude eta esnearen errepartoa egunekoa egiten dute, eskualde mailan 

dauden denda, okindegi, taberna eta partikularren artean. Errigoitiko Bizkaiganekoak 

esne produkzioa altuekin dabiltzanean gazta eta gatzatua ere egiten dute. 1999. urtean 

utzi zioten poltsetan esnea saltzeari Lumoko Arribaltza baserrikoek, “Arribaltzako 

esnea”, hamabost urte saltzen egon ondoren, gaur egun haragiaren produkziora pasatu 

dira eta honetarako behi arraza selekzionatuak jartzen dabiltza. 

 

Euskal Herri mailan poltsetan esnea saltzen duten ganaderu gehienak Baserriko 

Esnea iniziatiban sarturik daude, Elkartea 1985an sortu zen 50 kidekin, gaur egun 35 

daude bakarrik, 27 Bizkaian eta 8 Gipuzkoan, Urdaibai mailan ditugun produktore biak 

ere iniziatiba honen barnean aurkitzen dira. Elkarte honetan dauden kideek ez dute 
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inolako laguntzarik instituzioen aldetik nahiz eta dituzten kostuak oso altuak  izan, 

horrexegatik eman da kideen kopuruan beherakada, eta egia esan egoera honek ez du 

animatzen beste kide batzuen sarrera, guztiz kontrako efektua sortu baino. (19)  

 

B.- Poltsetan enbasatu gabe, zuzen zuzenean saltzen dutenak 

Talde honetan bestelako baserritarrak sartzen dira, hauek teknika aldetik ez 

daude hain ondo gertatua, behi buru kopuru txikiagoa dute, eta esnea gordinik saltzen 

dute, ohizkoa da lehenagoko metalezko kantinetan esnearen errepartua egiten oraindik 

baserritarrak ikustea, baserritarra bera edo familiako besteren bat. Normalean etxe 

partikularretara, urteetan hartuta dituzten bezeroengana bera esne produktorea joaten da, 

baina beste batzuetan bera bezeroa joaten da baserrira. Salmenta puntu arruntenak 

Bermeo eta Gernika direla esan daiteke, berton Arratzu, Kortezubi, Muxikako, … 

ganaderuak eguneroko errepartoko irudian ikustea normala egiten da. 

 

Astiro astiro zuzeneko salmentaren ohitura jaisten ari da, eta ondorioz zentralera 

saltzen den litro kopuruak gorantz dihoaz. Beherakada honen faktoreak dira: erosteko 

ohituretan aldaketak, jendeak nahiago izaten du asteroko edo hileroko erosketak denda 

handietan egin, eskaintza handia dagoelako eta gainera nahiko prezio bajuan ateratzen 

dutelako litro esnea superfizie handiek. Gaur egun luzaroan eduki daitezkeen esneak 

dira gehien saltzen direnak eta modan daudenak gaingabetuak dira. 
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EUSKAL HERRIKO PRODUKZIOAREN SALMENTA LITROETAN 1982/1994 

  KOMERTZIALIZATUTAKOA   
URTEA ESPLOTAZIOAN 

KONTSUMITU EDO 
ERALDATUTAKOA 

KONTSUMITZAILEEI INDUSTRI 
LAKTEOAK 

GUZTIRA ZUZENEK0 
SALMENTA %

1982 57.714 75.514 158.938 292.166 26 

1984 52.598 73.042 159.413 285.053 26 

1986 42.771 116..946 161.944 321.661 36 

1988 54.272 91.467 179.480 325.219 28 

1990 52.295 78.709 199.017 330.021 24 

1992 42.031 44.964 225.657 312.652 14 

1994 18.828 32.126 224.332 275.286 12 

Iturria: Jose Ramón Mauleón 
Estrategias familiares y cambios productivos 

del caserío vasco. Vitoria, 1998 

 

Esne produkzioaren sektore honetan ezin ditugu ahaztu eman diren nekazal 

politikak, behi esnearen kasuan 1984-1985 kanpainan jarri ziren martxan kuotak, 

gehiegizko produkzioari aurren egiteko nekazal prezioak izoztu ziren. Eusko 

Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek 1992. urtean nekazal mundurako plan estrategikoa 

elaboratzen dute (20), berton ikusten da zeintzuk diren aurrerantzean lortu nahi diren 

helburuak, planteamenduok Europar Elkartetik ateratzen diren planteamenduekin bat 

egiten dutelarik: 

 

- Sektore agroalimentarioaren gaitasun konpetitiboa bultzatzea. 

- Nekazal guneetako sare sozio-ekonomikoa mantentzea. 

- Inguru naturala behar den bezala gestionatzea. 

Esnearen kuotak martxan jartzeko erabakia hartu zen produkto lakteoen 

gehiegizko produkzioari irtenbidea emateko zeuden kostu altuak jaisteko ahalegin 

batean, 1984-1985 kanpainan hasita 2000-2001 kanpainararte aplikatzeko asmoaz jaio 
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zen. 

Esne produkzioa uzteko plan honetan sartzen diren esplotazioak, esnea 

produzitzeari utzi behar diote, eta uzten duten kuotan kilo bakoitzeko indemnizazio bat 

jasotzen dute. Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza Sailak aditzera eman duenez, 2000ko 

otsailaren 4ean izan zen bileraren ondoren esne kuota uzteko aurkeztutako 473 

eskarietatik 221 denegatu egin dituzte, gehien batean aurrekontu falta dela eta. (21) 

 

ESNE PRODUKZIOA UZTEKO PLANA, 2000 

PROBINTZIA ESKARIAK 
ARABA  
            Onartuak 13 
            Denegatuak 25 
BIZKAIA  
            Onartuak 130 
            Denegatuak 89 
GIPUZKOA  
            Onartuak 109 
            Denegatuak 107 

Iturria: ENBA aldizkaria, Otsaila 2000 

 

 Euskal probintzietan ikusten dugu Araban eskarien %34a onartua izan dela, 

Gipuzkoan %50a eta Bizkaian ordea portzentairik altuena, %59a. Esplotazioen 

batazbesteko kuotari dagokionean esan behar, Araban 73.987 kilogramokoa izan dela, 

Gipuzkoan 45.732 kilogramokoa eta Bizkaian baxuena 40.761 kilokoa hain zuzen ere.    

 Urdaibai mailan ere 1998 eta 1999 urteen bitartean hainbat baserritarrek utzi 

diote esnea produzitzeari, baina Gernikako Nekazal Bulegoko teknikariak jakitera eman 

dutenez gehienak okelaren produkziora pasatu dira esne behiak kentzean. 
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KUOTA LAKTEOEN ABANDONOA, URDAIBAI 1998-1999 

URTEA UTZITAKO KUOTA (kg) ESPLOTAZIOAK 
1998 2.000.000 68 
1999 1.300.000 35 

Iturria: Eskualdeko Nekazal Bulegoa 
Norberak egina 

 

• Okelaren produkzioa eta merkaturatzea 

Baserriko produkzioaren barnean okelak oso garrantzi handia izan du, batez ere 

txahal okelak, honen atzetik txerrikia ere, baina ez hain garrantzitsua ez produkzio 

mailan ezta kontsumo mailan ere. Produkzio honetaz hitz egitean derrigor aipatu behar 

dira azken urteotan Labelean sartu diren produktoak, bakunoen okela (1994tik), euskal 

bildotsa eta baserriko oilaskoa (1993tik) eta azkenik euskal esnea (1998tik). (22)  

 

Okelaren produkzio honetan egia da Urdaibaiko baserri gehienetan produzitzen 

dela okela, hemen talde bi egin genitzake 

- Betabere buru kopuru txikia dutenak, ohizko famili esplotazioak 

- Espezializazio eta profesionaltasun maila lortu dutenak, genetikoki arraza 

hautatu jakin batzuekin, enpresa maila lortu dutenak eta Labelean sartuta daudenak dira 

hauek gehienak. 

 

Kasu bietan komertzializatze edo salmenta lana haragitegien bitartez egiten da ia 

%100ean, eta kasu gutxi batzuetan etxerako kontsumorako ere sakrifikatzen dute 

baserritarrek. Labela hemengo baserritarrentzako sortutako tresna bat da eta horrela 

kontsumitzaileak ere kalitate maila bikaina/gorenena eskuratzeko aukera dute. 
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Urdaibai mailan 1999. urtean eusko okelaren programan sartunda zeudenak 

Euskal Herri mailan zeudenen %7,3 suposatzen zuen, 232 produktore ziren eskualdeko 

19 herritan banatuta. Programa honen barnean daudenak normalean haragiaren 

produkziora dedikatzen diren azienda espezializatuak dira eta gehienetan buru kopuru 

handia dute, baina badira baita gaur egun apurka apurka sartzen espezializatu gabe 

dauden baserritarrak eta oso abelburu gutxi dituztenak, esate baterako hamabost txahal 

izan ezkeroan ere norberak nahi dituenak sartzen ditu Label programan. 

 

 Gure eskualdean  Labelean dauden produktore kopurua hauxe dugu: 

 

LABELDUN HARAGIAREN PRODUKTOREAK, URDAIBAI 1999-2000  

HERRIA PRODUKTORE KOPURUA 
Ajangiz 5 
Arratzu 3 
Bermeo 23 
Busturia 11 
Ea 15 
Ereño 7 
Errigoiti 15 
Forua 5 
Gautegiz Arteaga 6 
Gernika-Lumo 16 
Ibarrangelu 6 
Kortezubi 14 
Mendata 11 
Morga 24 
Mundaka 1 
Murueta 1 
Muxika 55 
Nabarniz 13 
Sukarrieta 1 
GUZTIRA 232 

Iturria: Label eko teknikariaz elkarrizketa 
2000ko Otsaila 

 Programa honetan abelburuen bat sartu nahi denean eskualdeko teknikariarekin 
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kontaktuan jartzen dira baserritarrak, beronek ikuiluaren kondizioak aztertuko ditu eta 

abelburuaren gernu analisia egiten du, aurrerantzean ere egingo zaizkio hartzen duen 

janariari ere, eta sakrifikatu artean hainbat aldiz errepikatuko dira proba hauek 

merkaturatzeko den haragiaren kalitatea aseguratzeko. 

Datuen arabera ikusten dugu azkenengo urteetan Euskal Herri mailan Labelean 

sartu diren abeltzain kopurua ia hirukoiztu egin dela, salmenta puntuetan ere gorakada 

nabaria eman delarik. 

 

EUSKAL HERRI MAILAKO LABELAREN DATU NAGUSIAK 1995-1999 

 1995 1996 1997 1998 1999 
Abeltzainak 1.079 1.608 2.207 2.736 3.145 
Txapaturiko buruak 7.094 11.866 14.002 14.941 17.027 
Kanal kopurua 4.638 7.701 10.338 12.338 12.830 
Salmenta puntuak 127 170 212 232 238 

Iturria: ENBA aldizkaria, 2000ko Otsaila 
Norberak egokitua 

   

Baserritarrak diotenez aspaldiko urteen ia 15-20 urteren buruan txahal 

erraldearen prezioa berdintsu mantendu da, beraiek erosi behar dituzten pentsu eta 

bestelakoen gauzen prezioak asko igo badira ere, eta prezioen krisia erabatekoa dela 

diote, saila egiten zaie askotan produkzioa ateratzea. Labelaren agerpenaz aukera berri 

bat ireki zen produktoreentzat, diru pixka bat gehiago hartzeko aukera dute eta salmenta 

aseguratua dute. Produktoak teknikoen bitartez kontrolatuta daude azken produktoan 

kalitate gorenena ateratzeko asmotan. 

 

 

Txahal okelaren prezioak ez dira igo aspaldi honetan, baina egia esan baserritar 
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batek ez du esaten zenbatean saldu duen berak txahal erraldea, hurrengo taulan bildu 

dira 2000ko urtarril eta otsaileko prezioak, ganadu motaren arabera. Hurrengo prezio 

hauek orientatiboak dira. (23)  

 

HARAGITARAKO GANADUA URTARRILA/OTSAILA 2000 

GANADUA EXTRA (Pta./Kg.) LEHEN MAILAKOA (Pta./Kg.) BIGARREN MAILAKOA (Pta./Kg.) 

 Urt. 2000 Ots. 2000 Urt. 2000 Ots. 2000 Urt. 2000 Ots. 2000 

BIGANTXA 600 600 580 580 540 540 

TXEKORRA 580 580 570 570 520 520 

BEHIA 500 500 430 430 380 380 
Iturria: ENBA Aldizkaria, Otsaila 2000 

 

Baserrian beste haragi mota bat ere produzitzen da txerriki, arkume untxi eta 

hegaztiena hain zuzen ere, kasu hauetan esan behar profesional mailan lan egin ezean 

normalean baserritarrek ez dituztela saltzen, prezio hauek 2000. urteko lehen hilabete 

bietako prezioak dira: 

TXERRIAK, ARKUMEAK ETA UNTXIAK URTARRILA-OTSAILA 2000 

PRODUKTOA URTARRILA OTSAILA 
Txerrikumeak 5.100 5.800 
Txerriak (Pta./Kg. bizirik) 
                           Lehenengo mailako lodiak 
                           Batazbesteko prezioa 
                           Koipetsuaren prezioa 
 

 
128 
126 
124 

 
147 
145 
143 

Txorizoak (Pta./unitatea) 
                           Handiak 
                           Txikiak 

 
150 
120 

 
150 
120 

Arkumea kanalean (Pta./Kg.) 725 725 
Untxia (2 kg. baino txikiagoa) 250 225 

Iturria: ENBA aldizkaria, Otsaila 2000 

Lehen esan bezala horietako produkto bi baserriko oilaskoa (honentzako ez dugu 

prezioen daturik) eta baserriko bildotsa euskal labelean sarturik daude, biak 1993. 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

432 
 
 
 
 

 

urtetik hain zuzen ere, eta hurrengo kuadroan ikus daitekeenez iniziatiban dauden 

produktoreak azkenengo urteetan ugarituz joan dira. (24) 

 

EUSKAL HERRI MAILAN LABELDUN HARAGI PRODUKTOREAK 

 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Esneko Euskal Bildotsa 66 81 164 166 175 187 199 

Baserriko Oilaskoa 10 17 24 29 31 33 37 
Iturria: Sustrai aldizkaria, 54-55 zenbakia 

1999ko 4en hiruhilabetekoa 

 

 

Bildotsaren kasuan esate baterako 1994-1995 ekitaldian produktoreen igoera 

nabarmena izan da, 1994an 81 produktore baziren labelean sartuta zeudenak, 1996an 

bikoiztu eta gehiago egin dela ikusten dugu, 164 produktore izateraino, hurrengo 

urteetan igoerak ez dira hain nabarmenak, suabeagoak baino. Baserriko oilaskoen 

kasuan igoera garrantzizkorik ez da ikusten, astiroago doala nabari da. 
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2.2. NEKAZARITZA, ABELTZANTZA ETA ESPLOTAZIO 
FORESTALEAN OINARRITURIKO URDAIBAIKO NEKAZAL 
SEKTOREAREN EBOLUZIOA BIZITZA MODERNOAREN 
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AURREAN (1960-2000) 
 

2.2.3. ESPLOTAZIO FORESTALA 
 

• EUSKAL AUTONOMI ELKARTEKO MASA 
FORESTALAREN EBOLUZIOA ETA GAUR EGUNGO 
IKUSPEGI  OROKORRA 

• URDAIBAI: AZKEN HAMARKADETAKO PAISAI 
ALDAKETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Esplotazio forestala 

Bizkaia mailan aurki dezakegun berezko landaredi mota berton nagusitzen den 

klima epel eta hezearen eraginez dugula esan genezake, egia esan gaur egun ezagutzen 

dugun landaredia ez da betidanikoa, itxura aldaketa sakonak jasan izan ditu gure inguru 
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naturalak azkenengo bi mendeetan. Ez Bizkaian bakarrik, Urdaibain ere beti nagusitu 

izan dira bertoko baso autoktonoak, garai batean haritza eta pagoa landare nagusiak 

izanik, nolabait nekazariak orografia traketsaren ondorioz lantzen ez zituen lurrak 

okupatzen zituzten, zoritxarrez gaur hostotsuen eremuok asko murriztu dira. 

 

Esplotazio forestalak oso ohitura handia du Bizkaiko probintzian, lehen aipatu 

izan den bezala baserriak elementu honen inguruan jiratzen du, noski, nekazaritza eta 

abeltzantzaz gain, multzo trinko bat osatzen dutelarik. 

 

Jadanik XVI. eta XVII. gizaldietan basoak babesteko legeak bazeuden erorketa 

desorganizatuen eraginez mendiak hutsik gera ez zitezen, baina XIX. mendean haritzak 

eta gaztanadiek izan zituzten gaixotasunak medio, legeok istuagoak egin beharra egon 

zen. 

 

Desamortizazioaren garaian, terreno komunal ugari saldu zen eta hauek 

partikularren eskuetara pasatzean ez zen egon destrukzioa geratzeko biderik, 

deforestazioaren ondoren errepoblazio programak martxan jarri behar izan zirelarik. 

 

1916. urtean Bizkaiko Foru Aldundiak Udaletxeekin kolaboratuaz errepoblazio 

lana aurrera eramateko zerbitzu forestal bat jarri zuen martxan, orduan erabakiko zen 

400 m. inguruarte insignis pinua landatzea, eta hemendik gorantza laricio pinua edo 

silbestrea hain zuzen ere. Berauok ebakitzeko epea 20-30 urtetan jarri zen, eta 

lehenengotariko ebakitze garaiak guda osteko gizarteaz eta zuraren behar izan handiaz 
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topo egin zuen. 1920. aldera Foru Aldundiak martxan jarritako zerbitzu plana bertan 

behera geratuko zelarik. 

 

 Epe luzera, esplotazio forestala (koniferak nagusi direlarik) gaur egun  

baserritarrek baserri esplotazioaren barnean duten atalik garrantzitsuena da, horrenbeste 

lan eskatu gabe, 25-30 urtetan dirua uzten diotelako. Insignis pinua da Bizkaia mailan 

dugun monokultiborik hedatuena, berau jatorriz Kaliforniakoa izanik, Adan de Yarzak 

sartu zuen lehenengoz Lekeition XIX. mendearen hasieran, Amoroton egingo zelarik 

lehen plantazio entsaioa. (1)  

 
 
 Bizkaiako Foru Aldundiak mendearen hasieran, 1917an hain zuzen ere, atera 

zuen mendiak berriz forestatzeko lehen Dekretua, honekin bultzatu nahi zena, alde 

batetik, orduantxe ikusten hasia zen nekazal guneetako desenpleguari irtenbide bat 

ematea, eta beste aldetik, mendien jabeei beste diru sarrera bat izateko aukera ematea. 

 

 Ezin zen ulertu ordurarte nola egon zen hain ardura gutxi mendien zainketan, 

kontutan izanik burdinaren inguruan industri garrantzitsua izan zela Euskal Herrian, 

ezin zen ulertu nola dena bertan behera utzita zegoen. Arrazoiak ugariak aurki 

genitzake, gudak, diru eskasia, burdinaren produkzioa, untzigintza, inongo kontrolik 

gabeko ganaduen partetik belardien aprobetxamendua, … faktore hauek beste batzuekin 

batera eraman zituzten Bizkaiko mendiak hondamendira. 

 

2.2.3.1. Euskal Autonomi Elkarteko masa forestalaren eboluzioa eta gaur egungo 
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ikuspegi orokorra 

Lehen deskribatutako garaitik gaur egunera ia 70 urte pasatu dira eta esan 

genezake Bizkaian dauden mendien panorama erabat aldatu dela, beste datu zehatzago 

batzuen faltan argitaratuta dauden bi baso inbentarioak erabili dira azterketa burutzeko, 

1986an egin zena eta 1966an egin zena hain zuzen ere. (2)  

 
 
 Hamar urteren buruan ere ikusten da Euskal Autonomi Elkarte mailan eman dela 

gorakadarik masa forestalari dagokionean, probintzietan esan behar Araba eta 

Gipuzkoan mantendu den heinean Bizkaian igo egin dela, igoera guztira 6.000 bat 

hektarea ingurukoa izan delarik. 

 
 

EUSKAL ATONOMI ELKARTEKO MASA FORESTALAREN EBOLUZIOA 
 
 MASA FORESTALA, (Ha. GUZTIRA) 
PROBINTZIA 1986 1996 
Araba 143.502 143.506 
Bizkaia 122.411 128.244 
Gipuzkoa 118.837 118.255 
E.A.E 384.750 390.005 

Iturria: Baso Inbentarioak 1986 eta 1996 
Norberak egina 

 
 

Hurrengo taulan agertzen diren datuen arabera konturatzen da bat 80-90. 

hamarkadan izan zela aldaketarik, hiru probintzietan eman den hostotsuetan gorakada 

izugarria; batez ere Gipuzkoan, Bizkaian ere izanda gorakadarik, gutxien Arabako 

probintzian. 

 

MASA FORESTALAREN ARABERA ESPEZIEN DISTRIBUZIOA 1986/1996 
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 KONIFERAK Ha. HOSTOTSUAK Ha. BASO MISTOA Ha.
PROBINTZIA 1986 1996 1986 1996 1986 1996 
Araba 35.703 40.800 100.278 102.706 7.521 -- 
Bizkaia 94.018 93.063 25.798 35.182 2.595 -- 
Gipuzkoa 83.986 72.518 34.109 45.737 743 -- 
E.A.E 213.707 206.381 160.185 183.625 10.859  

Iturria: Baso Inbentarioak 1986 eta 1996 
Norberak egina 

 

 Koniferei dagokienean ezin ukatu hauek nekazal ekonomian izan duten 

inpaktua  eta eragina oso positiboa izan denik, Urre berdea izenaz ere kalifikatu izan 

delarik berau, errepoblazioek lagundu dute baita zoru forestalen errekuperazioan eta 

kontserbazioan. 

 

 Euskal Autonomi Elkarte mailan ikusten da orokorrean jaitsi egin direla 

koniferei dedikatutako espazioak, Gipuzkoako probintzian eman da atzerakadarik 

handiena, Bizkaian ez da izan hainbestekoa eta Araban igo egin da, baina ez gaitezen 

engainatu zeren eta 1986. urtean baso mistoen epigrafean sartutako hektareak hainbat 

mila suposatzen zuten eta horien artean bazeuden koniferak ere, orduan konturatu behar 

gara igoera ez dela izan horrenbestekoa. (3)  

  

Koniferek Euskal Herri mailako eremu forestalen ia %53,0a okupatzen dute eta 

hostotsuak %47,0a hain zuzen ere, koniferen artean Insignis pinua (radiata eta 

Monterrey izenaz ere ezagutzen dena) delarik landare erregea. Bizkaiako probintzian  

Radiata edo Insignis Pinuak pinuak superfizie forestalaren %62 inguru suposatzen du, 

eta %20a hostotsuen espezieak. 

 
1996ko Baso Inbentarioaren ostean Euskadiko Zur Mahaiak landu dituen datuen 
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arabera, esan behar 1997. urtean Euskal Autonomi Elkarte mailan egurraren eraldatze 

arloan eman zen mugimenduaren ondorioz, 1998an errepoblazio maila altuak eman 

zirela diote, 4.736 Ha. forestatu ziren hain zuzen ere, aurreko urtearekin konparatuaz 

%26,0ko igoera eman zelarik, honek suposatu zuen 7 et 9 milioi landara berri sartu 

zirela Euskal Herriko baso eta mendietan. Espezietan  Insignis pinua da nagusitzen 

dena, 3.182 hektareakin, atzetik beste konifera mota batzuk, eta eukaliptoa ere. (4)  

 

 Hurrengo tauletan jarri dira 1986 eta 1996an probintziz probintzi nagusitzen 

diren espeziea forestal zabalduenak edo garrantzitsuenak. 1986 eta 1996ko Baso 

Inbentarioak erabili dira, ikus daitekeenez 1986koan espezie gehiago agertzen dira, 

1996koan berriz batzuk gutxiago, bataren eta bestearen elaborazioan erabilitako 

kriterioak desberdinak izan direlako. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBINTZIZ PROBINTZIKO ESPEZIEN DISTRIBUZIOA 1986/1996 
 
 

ARABA 
 

ESPEZIEAK Ha. GUZT. 1986 ESPEZIEAK Ha. GUZT. 1996 
Pinus Sylvestris 15.486 Pinus Sylvestris 18.292 
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Pinus Laricio 1.364 Pinus Nigra 3.503 
Pinus Insginis 15.887 Pinus Insignis 15.678 
Pinuen mezkla 1.190 Q. Robur 4.227 
Q. Robur eta Petr. 4.771 Q. Pyrenaica 11.375 
Q. Pyrenaica 5.636 Q. Faginea 27.042 
Q. Faginea 23.084 Q. Ilex 21.819 
Q. Ilex 19.422 Erriberako Basoa 2.060 
Quercusen mezkla 3.274 Fagus sylvatica 33.209 
Erriberako basoa 3.903 Baso atlantiarra 1.086 
Fagus sylvatica 30.404   
Q. robur+F. Sylvatica 228   
Q. Faginea+F. Sylvatica 2.116   
P. Sylves.+Q. Faginea 5.138   
Koniferak +Quercus 1.115   
Koniferak+Hostotsuak 5.049   

 
Iturria: 1986 eta 1996ko Baso Inbentarioak 

Norberak egina 
 
 

ARABA 1986/1996 
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Iturria: Baso Inbentarioak 1986 eta 1996 

Norberak egina 
 
 

BIZKAIA 
 

ESPEZIEAK Ha. GUZT. 1986 ESPEZIEAK Ha. GUZT. 1996 
Pinus Pinaster 4.98 Pinus Nigra 1.606 
Pinus Insginis 80.245 Pinus Piaster 7.594 
P. Pinaster + P. Insignis 3.797 Pinus Insignis 79.726 
Larix sp 1.421 Larix 1.196 
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Chamecyparis lawson 1.958 Chamecyparis 
lawson 

1.806 

Q. robur+Petrea 4.377 Q. Robur 1.312 
Q. Ilex 5.595 Q. Ilex 5.207 
Eucalyptus Globulus 3.761 Eucalyptus 10.191 
Fagus Sylvatica 3.077 Fagus sylvatica 4.237 
Hostotsuak+Quercus 3.788 Baso atlantiarra 10.598 
Koniferak+Eucaliptus 1.105   

Iturria: 1986 eta 1996ko Baso Inbentarioak 
Norberak egina 

 
 
 

 
 

BIZKAIA 1986/1996 
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Iturria: Baso Inbentarioak 1986 eta 1996 

Norberak egina 
 

 
 
 
 
 

GIPUZKOA 
 
 

ESPEZIEAK Ha. GUZT. 1986 ESPEZIEAK Ha. GUZT. 1996 
Pinus Laricio 4.244 Pinus Nigra 5.738 
Pinus Insignis 67.144 Pinus Pinaster 1.003 
Pseudotsuga Menziesii 1.424 Pinus Insignis 54.795 
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Laris sp 9.191 Pseudotsuga 
Menziesii 

2.720 

Q. Robur + Petrea 2.549 Larix 7.224 
Q. Ilex 1.691 Quercus Robur 7.594 
Q. Rubra 1.058 Quercus Ilex 2.164 
F. Sylvatica 16.699 Hostotsuen Plantaz. 1.232 
Q. Robur+F. Sylvatica 4.326 Quercus Rubra 1.657 
Q. Rob.+F. Sylv.+C.Sat. 1.257 F. Sylvatica 17.581 
Hostotsuak+Quercus 2.403 Baso Atlantiarra 12.223 

Iturria: 1986 eta 1996ko Baso Inbentarioak 
Norberak egina 

 
 
 
 

GIPUZKOA 1986/1996 
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Iturria: Baso Inbentarioak 1986 eta 1996 

Norberak egina 
 
 
 
 
2.2.3.2. Urdaibai: azken hamarkadetako paisai aldaketa  

Azkenengo hamarkadetan Urdaibaiko paisaian eman den itxura aldaketa nabaria 

izan da, handiena 50. hamarkadaren azken aldetik 80. lehen aldera eman dena hain 
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zuzen ere, eta nolakoa izan da aldaketa ?, ikus dezagun: (5)  

 

- Errepoblazioko koniferak izugarriko hedapena izango dute. 

- Eskualdearen  ipar alderdian eukaliptoa agertuz joango da. 

- Hostotsuei dedikatutako eremua gutxitu egingo da. 

- Ipar mendebaldean dagoen artadia desagertuz joan da. 

 

Baserritarrek laister baten konturatu ziren mende hasieran Udaletxeetako 

mendietan egin ziren errepoblazioek eman zituzten emaitzak, beraz hor aurkitu zuten  

orografikoki onak ez ziren eremuak lantzeko eta okupatzeko aukera, eta nola ez 

errentabilizatzeko; honek asko lagundu zuen baserritarrek basoetan diru sarrera iturri 

bat ikus zezaten. 1950 eta 1970 bitarteko egoerak, industri guneen sorreraz, baserriko 

lanen beherakadarekin, egoera honek basoko produktoen gero eta demanda handiagoa 

suposatu zuen, zura, apeak paperfabriketarako, … bultzatu egin zituen baserritarrak 

pinua landatzen. 

 

Bere hazkuntza arina eta errentabilitate altua dela eta errepoblazioko koniferak 

izugarri hedatuko dira, Insignis pinua (radiata edo Monterrey izenaz ere ezagutzen 

dena) eta Pinaster pinua (pinu maritimoa) hain zuzen ere. Errepoblazio hauekin, alde 

batetik abandonatuz joan diren labore lurrak eta belardiak okupatzen dituzte 

baserritarrek,  zoruaren degradazioa eta erosioa ekidituz, eta bestalde, jabeentzat ohizko 

nekazaritza eta abeltzantza atzean uzten dituztenez, oso inbertsio ona da, honela 

zerrategi eta paperfabrikei ere lehengaia ematen die gainera. 
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60. hamarkadaren hasieran ikusten da Urdaibain ez dela eman errepoblazio sakonik, 

oraindik landak, belardiak eremu handiak okupatzen dituzte: 

 

- Eskualdearen ekialdean eta hegoaldeko sektorean gune nahiko zabalak 

okupatzen dituzte, baina oraindik sastraka, landa eta hostotsuen artean nahasiaz 

agertuko dira pinudiak. 

- Mendebaldean oraindik koniferak sakabanatuago agertuko dira, Matxitxako 

aldean eta Sollubeko alderdi altuetan izan ezik. Formazio mistoak, sastrakarekin 

konbinatuaz ugariak dira, Bustarrigan, Illuntzar aldean eta bai Bizkargi eta Oiz aldean 

ere. 

 

Beraz, 1957-1983 bitartean eskualdeko masa forestalari dagokienean panorama 

guztiz aldatzen da, gailentzen den landarea pinua da, baina dena den, salbuespenak ere 

badira, esate baterako: 

 

- Bailaren hondoetan, oraindik belardiak formazio nagusiak izaten jarraitzen 

dute. 

-  Kareharrizko aflorazio eremuak artadiak okupatutzen ditu batipat (Ogoño, 

Ereñozarko San Miguel, …) 

- Matxitxako eta Gaztelugatxe bitartean, hostotsuek atzerakada jasan izan duten 

arren oraindik nagusi dira. 

60. hamarkadan Bizkaia mailan sartzen hasi zen beste espezie bat eukaliptoa da, 

pinua baino askoz ere arinago hasten den arren, Australiar landare honek 50. 
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hamarkadan ez zuen oraindik presentzi handirik baina bai ordea 80. hamarkadaren 

hasieran, Ean, Matxitxakon, Burgoan, edo Ordorikan, Gernikatik oso hurbil. Gaur egun, 

90. hamarkadaren azken aldean jendea hasi da apurka apurka landare hau sartzen, baina 

izotzaldiak ez ditu hain ondo jasaten. 

 

Esate baterako 1999. urtean Bizkaian Orozko, Zeberio, Muxika, Zeanuri, 

Amorebieta eta Dima dira Insignis pinua gehien ebaki duten herriek, ahaztu gabe 

Mungiak ere baduela bere garrantzia ebakitze lanetan, bai radiata, maritimo eta 

eukaliptoan ere. 

 

1986/1996 tartean koniferek eta hostotsuek, fomazio forestal biak izan dute 

gorakada Urdaibain, baina azken hauek izan dute handiena; Bizkaia mailan ezeze 

Urdaibain ere koniferen artean esan behar hedatuena pinua dela, Insignis pinua hain 

zuzen ere, geroago ikusiko den moduan. 

 
URDAIBAI, 1986/1996 

 
 

ESPEZIEAK 1986 (Ha.) 1996 (Ha.) 
Koniferak 11.452 13.264 
Hostotsuak 2.871 5.178 
Baso mistoa 541 -- 
Guztira 14.864 18.442 

Iturria: Baso Inbentarioak 1986 eta 1996 
Norberak egina 

 
 
 
 

Muxika herria da Bizkaiko probintzian aktibitate forestal handiena duena eta 

Urdaibai milan produkzio handiena duena, jakinik 1998-1999 urteen bitartean 32.010 
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m.c egur atera zirela bertoko basoetatik, egia esan kontutan izateko nahiko kantitate da 

berau. 1999. urtean berton ospatu ziren Euskadiko Zuraren Mahaiak antolatutako lehen 

topaketak, aurton bigarren aldiz Aretxabaletan (Gipuzkoa) ospatu dira. (6)  

 
 
2.2.3.2.1. Urdaibaiko espezie forestal hedatuenen eboluzioa 
 
 Hurrengo taulan horretan argi eta garbi ikusten da, orokorrean harturik pinuak 

izan duen igoera, gehien batean Insignisak, dena den igoeretan eukaliptoarena izan da 

nabariena, 80. hamarkadaren hasieran Urdaibaiko paisaian beste konifera batzuekin 

nahasian agertzen bazen, gaur egun plantazioak ditugu, eta egia esan etengabe gorantz 

dihoan landarea dugula esateko moduan gaude. (7)  

 
 

ESPEZIE FORESTAL HEDATUENEN EBOLUZIOA, URDAIBAI 1986/1996 
 

ESPEZIEA 1986 (Ha.) 1996 (Ha.) 
P. Pinaster 863 1.187 
Insignis Pinua 9.317 11.994 
Quercus Ilex 1.320 1.614 
Eukaliptua 344 2.188 

Iturria: Baso Inbentarioak, 1986 eta 1996 
Norberak egina 

 

Hostotsuen arloan Quercus Ilex edo artea da lehenago garaien testigu moduan 

kontserbatzen den masarik sendoena, batez ere kostaldeko zenbait lekutan, kareharrizko 

maldetan bereziki, ezaugarri mediterranearrak dituen artadi Kantauriarra. 1989. urtearen 

azken aldean eta 1990 urtearen hasieran Urdaibai mailan eman ziren suteek asko 

afektatu zioten artadiari, nahiz eta gaur egun suak kaltetutako eremu guztiak 

errekuperatu ez diren arren, Urdaibai osotasunean hartuz, badakigu mantendu ezeze igo 

ere egin dela artadiari dedikatutako espazioa. (8)  
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ESPEZIE FORESTAL HEDATUENAK, URDAIBAI (Ha.) 1986/1996 
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Urdaibain dagoen superfizie forestalaren %65,0a okupatzen du Insignis pinuak, 

horra hor landare honek duen garrantzia gure eskualde honetan. Jarraian agertzen diren 

tauletan, 1986/1996 bitartean Urdaibaiko espezie hedatuenen datuak ematen dira, batez 

ere hamarkada horretan eman den eboluzioa nolakoa izan den adierazten dutenak 

alegia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URDAIBAIKO ESPEZIE FORESTALEN DISTRIBUZIOA, 1986 
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ESPEZIEA Ha. GUZTIRA 
Pinus Pinaster 863 
Pinus Insignis 9.317 
P. pinaster + P. Insignis 1.266 
Pinuen mezkla 1 
Pseudotsuga menziesii 3 
Larix 2 
Chamaecyparis lawsoniana 1 
Koniferak guztira 11.452 

  
Quercus robur 178 
Quercus ilex 1.320 
Quercus rubra 4 
Mezcla de quercus 334 
Populus sp 16 
Erriberako basoa 137 
Quercus Robur+Robinia sp 6 
Q. Rob.+C.Sat+C. Avel 14 
Q. Robur+C.Sat+Robinia 21 
Frndosas+Quercus 630 
Guztira hostotsuak 2.871 
  
Koniferak+Quercus 184 
Koniferak+Hostotsuak 13 
Koniferak+Eucaliptusa 344 
Guztira hostotsuen basoa 541 
  
GUZTIRA 14.865 

Iturria: E.A.E.ko 1986ko Baso Inbentarioa 
Norberak egina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URDAIBAIKO ESPEZIE FORESTALEN DISTRIBUZIOA, 1996 
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ESPEZIEA Ha. GUZTIRA 

Pinus Sylvestria 2 
Pinus nigra 16 
Pinus Pinaster 1.187 
Pinus Radiata 11.994 
Pseudotsuga menziesii 58 
Larix 2 
Chamaecyparis lawsoniana 4 
Koniferak guztira 13.264 

  
Quercus robur 155 
Quercus pyrenaica 6 
Quercus ilex 1.614 
Erriberako basoa 18 
Hostotsuen plantazioak 11 
Eucalyptus 2.188 
Robinia pseudoacacia 8 
Quercus rubra 56 
Platanus 1 
Populus 1 
Fagus sylvatica 22 
Castanea 8 
Betula 1 
Juglans 1 
Fraxinus 6 
Alnus 2 
Baso atlantiarra 1.081 
Guztira hostotsuak 5.178 
  
GUZTIRA 18.442 

Iturria: Baso Inbentarioa, 1996 
Norberak egina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPEZIE FORESTALEN DISTRIBUZIOA, (Ha.) 
 

URDAIBAI, 1986 
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Iturria: Baso Inbentarioa, 1986 

Norberak egina 

 
URDAIBAI, 1996 
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Iturria: Baso Inbentarioa, 1996 

Norberak egina 

 
 

2.2.3.2.2. Herriz herriko espezie forestal zabalduenen azterketa 
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Orain arteko datuak ikusita argi eta garbi geratzen da Insignis pinuak Urdaibai 

mailan duen nagusigoa. Landare hau nahiz eta jatorriz kaliforniarra izan oso ondo 

adaptatu da bertoko, bai kondizio klimatiko eta bai lurrari, horregatik hainbeste 

hedatzearen arrazoia. Adaptazio bikainaz aparte esan behar, 20-30 urteren barruan 

errentabilitate ezin hobea ematen diola jabeari, azken urteotan batez ere 90. hamarkadan 

Euskal Autonomi Elkartearen mailan egurraren eraldakuntzan inoizko mailarik altuena 

lortu delarik. 

 
 
 Gure eskualdean ikusi baino ez herrizko herriko egin den taulan landare honek 

duen hedapena, Bermeoren kasuan izan ezik berau da landare zabalduena, herri honen 

kasuan eukaliptoa da. Mendata eta Muxika dira hain zuzen ere Insignis pinuaren masa 

zabalena duten herriak Urdaibai mailan. 
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HERRIZ HERRIKO ESPEZIE FORESTALEN DISTRIBUZIOA (Ha.), 
URDAIBAI 1996  

 
 Ajangiz Arratzu Bermeo Busturia Ea Elantxobe Ereño 

Pinus sylvestris -- -- -- -- -- -- -- 
Pinus nigra -- -- 11 4 -- -- -- 
Pinus pinaster -- 66 314 95 33 20 12 
Pinus radiata 355 439 576 549 513 24 472 
Pseudotonga Menziesii -- -- 48 -- -- -- -- 
Larix -- -- 2 -- -- -- -- 
Chamaecyparis lawson. -- -- 2 -- -- -- -- 
Q. Robur 3 1 29 20 5 -- 3 
Q. Pyrenaica - -- 6 -- -- -- -- 
Q. Ilex 3 8 37 17 51 79 224 
Erriberako Basoa 3 -- 11 1 -- -- -- 
 Hostotsuen plant. - -- 6 -- -- -- -- 
Eucalyptusa 2 114 767 426 307 7 85 
Robinia Pseudoacacia 1 2 18 -- -- -- -- 
Q. Rubra -- -- -- 14 -- -- -- 
Platanus -- -- -- -- -- -- -- 
Populus -- -- -- -- -- -- -- 
Fagus Sylvatica -- 2 6 12 -- -- -- 
Castanea -- -- 3 -- -- -- -- 
Bestula -- -- 1 -- -- -- -- 
Juglans -- -- -- -- -- -- -- 
Fraxinus -- -- -- 4 -- -- -- 
Alnus -- -- 1 -- -- -- -- 
Atlantiar Basoa 24 74 94 87 54 8 40 

Iturria:  1996ko Baso Inbentarioa 
Norberak egina 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

455 
 
 
 
 

 

 
HERRIZ HERRIKO ESPEZIE FORESTALEN DISTRIBUZIOA (Ha.), 

URDAIBAI 1996  
 

 Gernika-L. Ibarrang. Kortezubi Mendata Morga Mundaka Murueta Muxika Nabar
Pinus sylvestris -- -- 2 -- -- -- -- -- --
Pinus nigra -- -- -- -- 1 -- -- -- --
Pinus pinaster 36 15 57 66 77 18 43 106 2
Pinus radiata 260 373 540 1.632 786 48 86 3.278 735
Pseudotonga Menziesii -- -- -- -- 3 7 -- -- --
Larix -- -- -- -- -- -- -- -- --
Chamaecyparis lawson. -- 1 -- -- -- -- -- 1 --
Q. Robur 15 7 1 11 8 9 8 19 --
Q. Pyrenaica -- -- -- -- -- -- 98 -- --
Q. Ilex -- 313 92 9 -- 9 -- 6 34
Erriberako Basoa 1 -- -- -- -- -- -- 1 --
Hostotsuen plant. -- -- -- -- -- 5 -- -- --

Eucalyptusa 17 186 39 43 23 42 1 58 5
Robinia Pseudoacacia -- -- -- -- -- -- -- 1 --
Q. Rubra -- -- -- -- -- 17 -- -- --
Platanus -- -- -- -- -- -- -- -- --
Populus -- -- 1 -- -- -- -- -- --
Fagus Sylvatica -- -- -- -- -- -- -- 1 2
Castanea -- -- -- -- 1 3 -- -- --
Bestula -- -- -- -- -- -- -- -- --
Juglans -- -- -- -- -- 1 -- -- --
Fraxinus -- -- -- -- 1 -- -- -- --
Alnus -- -- 1 -- -- -- -- -- --
Atlantiar Basoa 6 66 46 176 30 36 15 144 43

Iturria:  1996ko Baso Inbentarioa 
Norberak egina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3.2.3. Insignis pinuaren zikloa eta aprobetxamendu mota desberdinak 

Lehen aipatu bezala Insignis pinuak 25-30 urtekin ebagi daitekeela esan dugu,  
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eta epe horretan emaitza oso onak ematen dituela, lehenagoko denboretatik gaur 

egunera esan behar gauzak zeharo aldatu direla eta merkatuak eskatzen duen moduko 

kalitatezko materialea lortzeko gero eta zainketa gehiago eskatzen dituela pinuak ere, 

abonu kimikoak, bakanketak, inausketa teknikoak, … (9)  

 

Pinua landatuko den tokia lehenengo eta behin garbitu egiten da, normalean 

lehen ere pinua izandako terrenoa bada arinagoko ebaketan utzitako zakarreria 

garbitzen da, aldapa dagoen edo ez kontuan izanik eskuz, sua eginez, edo bestela 

makina eskabadoren bitartez. Garbitze lan hauetarako Foru Aldundiak diru laguntzak 

ematen ditu, horretarako lehenago pinudien jabeek Gernikan dagoen Eskualdeko 

Nekazal Bulegoetako Forestalisten Elkartean eskaria egin behar dute. 

 

Pinua gabon abendu, urtarril, otsail inguruan sartzen da. Baserritarrek, batzuk, 

beraiek hartzen dute etxean landara, horretarako beraiek biltzen dituzte pinaburuak 

zutik dauden pinuetatik edo bestela ebaketa bat dagoenean aprobetxatzen dute, esate 

baterako Insignis pinua otsail/martxo bitartean loratzen da eta pinaburua udazken aldera 

heltzen da, beraz hau garai ona da pinaburuak batzeko. Pinaburuok eguzkitan jartzen 

dira eta hazia berez ateratzen zaie. Baserritar askok lan guzti hauek ez egiteagatik 

landara zuzen zuenean erosi egiten dute. (10) 

 Urdaibai mailan Morgan dugu pinu haztegi bat, beste bat Oiz magalean, 

(Munitibar), berton Simon Egiak hartzen du landara, bere bizitza osoan horretara 

dedikatu izan da, eta honek Gernikako merkatu plazan saltzen du, eskualdean oso 

ezaguna denez baserritarrek badakite nora jo. Haztegi hauek normalean Bizkaiko Foru 
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Aldundiarekin lan egiten dute, beronek saltzen bait die hazia. Hemendik kanpora 

Izurzan da beste haztegi bat, Orozkon ere bada eta Santanderren beste bat. Landara, 

erpea hutsik duela eros daiteke, edo takoan ere, kasu honetan landara indibidualki bere 

tiestoan dator. Pinu landara, takoan erosten dena esate baterako garestiagoa da bestea 

baino. (11)  

 

 Errepoblazio lanetara dedikaten diren enpresak ere badira orain, beraiek 

enkargatzen dira basoa garbitu eta landatzeko, eta gero nahi izan ezkero hurrengo 

urteetako garbiketak egiteko ere, Urdaibai mailan tankera honetako hiru enpresa ditugu: 

 

ERREPOBLAZIO LANAK, URDAIBAI 

ENPRESA AKTIBITATEA HERRIA
Maderas Duñabeitia, S.L. Egurra erosi, errepoblazioak eta lan selbikolak Gernika 
Excav. Leandro Gómez. S.A. Errepoblazioak, lan selbikolak eta, pista forestalak Bermeo 
Excav. Satur Gómez Errepoblazioak, lan selbikolak eta pista forestalak Bermeo 

Iturria: Euskadi Forestal, Basogintza Aldizkaria 
Norberak egina 

 
 
 

Foru Aldundiaz lan egiten duen haztegi batean landara erosi ezkeroan, honek 

erositako landara kopuruaren etiketak emango dizkie baserritarrei, gero hauek diru 

laguntza eskaria tramitatu ahal izateko, bitartean, Aldundiko teknikariek landaketa 

prozesua ikuskatuko dutelarik. 

  

Behin pinua sartu ezkeroan, hurrengo hamar/hamabi urteetan garbiketa lanak 

egin behar dira, arteko sasiak eta bedarrak ebagi egin behar izaten dira, landara ito egin 

ez dadin eta gorantz egin dezan, lehenago, baserritarrek esaten dutenez, ota kodainaz 
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egiten ziren lanok, orain, 80. hamarkadaren hasieran desbrozadorak hedatzen hasi 

zirenetik, hauek lana askoz errazten omen dute. (12) 

 

Pinudiek 10-12 urte dituenean lehenengo bakanketa eskatzen du, pinu meheak 

eta balio ez dutenak ebaki egiten dira, gelditzen direnak sendo has daitezen. Bakanketa 

honen ostean, 15/16 urte ingururekin, pinudiaren arabera, lehenengo inausketa egin 

behar izaten da, honetan kontua izan behar dutela badakite baserritarrek, goizegi egin 

ezkeroan zuhaitza ahuldu baino ez delako egiten eta gainera gerorantzean txupoiak 

agertzen direlako. Inausketa, zuhaitzak duen alturaren erdi ingururarte egin beharko da, 

baina beti 3,5 m. inguruko kukula bizia utziaz. Inausketarako gomendatzen diren 

materialeak, inausketako artasiak dira edo japoniar erako kortea duen zerroteak, inondik 

inora ez motosierra, horretan ari dira indar egiten teknikariek, bihar kalitatezko zura 

lortzeko gaur kontutan hartu beharreko arauak nonbait.  

 
17/19 bat urtekin bigarren bakanketa egingo da, mehe geratu diren pinuak 

kendu, txikiak bota, apearako materialea izaten da. Bigarren bakanketaren ostean, 20-23 

urtekin gutxi gora behera bigarren inausketa bat eskatzen dute pinudiek. 24-27 urte 

dituenean berriz, hirugarren eta azken bakanketa bat egingo zaio pinudiari, 30-35 

urterekin azken ebaketa egiteko, ebaketa hau nik esango nuke zertxobait erlatiboa dela, 

30-35 urterekin saltzeko ondo dago, batzuk lehenago salduko dute beste batzuk ordea 

beranduago. 
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INSIGNIS PINUAREN ZIKLOA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Iturria: Euskadiko Zur Mahaia, 1998ko urtea 
 
 
 

 
Egia esan Insignis pinutik lortzen den zurak propietate eta teknologia ezin 

hobeak ditu eta salmenta ere oso ona, horrek animatzen ditu baserritarrak konifera mota 

hau beraien lurretan landatzen, gainera demanda handia omen du ez estatu mailako 

merkatuetatik bakarrik, Europa mailakoetatik ere bai, zergatik ?, ikus dezagun: 

 

 Dentsitate handia du, beraz, erresistentzi mekaniko altuagoa, europar mailan aurki 

ditzakegun beste konifera batzuen antzerakoa. 

 Bere lehorketa prozesua oso arina da eta kalitate handikoa. Zurak duen 

iragazkortasuna dela eta lehortze prozesuan ohizko tenperatura baino altuagoak 

erabiltzea posible egiten du, gainera erabilitako denbora laburragoa delarik. 
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 Desbiribiltzeko duen gaitasuna oso ona da, txapa egiterako orduan defektu gabe, 

txapa honen kalitatea  inausketa on batzuen bitartez lor daiteke. 

 Zurari eman diezazkioken tratamendu desberdinak bere erabilera eta bizia luzatu 

egiten dute, denek lortu nahi duten zerbait. 

 Eraikuntzarako estrukturak egiteko beste konifera batzuetatik lortzen den bezain zura 

ona da. 

 Beronek dituen erretsinak, estraktoak, eta bere iragazkortasun ezin hobeak, altzari 

sendoak egiteko materiale ezin hobean bihurtzen da Insignis pinuaren zura. (13)   

 

2.2.3.2.4. Produkzioaren merkaturatzea: “urre berdearen” salmenta 

 Alderdi biak aztertuko ditugu, produzitzen den materialak dituen irtenbideak 

nolakoak diren eta baita produkzio hori merkaturatzeko erabilitako bideak zeintzuk 

diren. 

 

• Koniferen produkzioa 

 Euskal Herri mailan esplotazio forestalaren arloan baserritarrek merkaturatzen 

duten produkzioa koniferena da gehien batean (pinus pinaster, pinus insignis, …), ziklo 

laburreko landareetan eukaliptoa esate baterako, baina oraindik honen produkzioa ez da 

hain altua, zeren eta plantazioak oso gazteak dira oraindik. Hostotsuei dagokienean esan 

behar ziklo luzekoak direla eta berauon produkzioa oso baxua dela, hori bai, kalitate 

ezin hobeko produkzioa. 

 Koniferen artean lortzen da produkziorik altuena, eta beruotan Insignis 

pinuarekin handiena, baina ebaketetatik nolako produkzioa lortzen da ?, esan behar 
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produkzioa mota bitakoa dela, ebakitzen den materialeak bi irtenbide ditu: alde batetik, 

zura egiteko eta bestetik apea moduan saltzeko, esate baterako 1998an Euskal 

Autonomi Elkarte mailan produkzioa nolakoa izan zen ? (14)  

 

   
- Ebaketak:          2.095.000 m3 
 
- Zura egiteko:     1.726.000 m3 
 
- Apea:                   369.000 m3 
 

 

 

 Ikusten dena da apea moduan ebaketen oso zati laburra destinatzen dela eta 

%80,0 baino gehiago zura egiteko erabiltzen dela, baina orain ikus dezagun zura eta 

apeen produkzioak zer nolako erabilerak dituen: 

 

Zura egiteko materialea zertarako erabiltzen da ?  

 - Kanpora saltzen da  

 - Zerrategietara  

 - Desbiribiltzeko industrian  

 - Hondakin ezpala ateratzeko  

 

Apea zertarako erabiltzen da ?  

 - Kanpora saltzen da   

 - Mekanikorea egiteko  

 - Kimikorea egiteko  

 - Aglomeratua egiteko  

 
 
 
 
 
 

KONIFEREN NONDIK NORAKOA, E. A.E. 1998 
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Iturria: Euskadiko Zur Mahaia, 1998 
Norberak egokitua 

 

 

 

 

 

 

• “Urre berdearen” salmenta 
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Pinudien jabeak pinudiak saltzeko era bi dituzte: zerrategiari zuzen zuzenean 

edo errematanteari, azken honek bitartekari lana egiten du, baina era batera edo bestera 

saldu, alderdi bakoitzak bere neurketa egiten du, pinudi batean parte batak m3 gehiago 

ateratzen baditu eta besteak gutxiago, tratu edo akordio batera heltzen dira parte biak. 

 

 Prezioen aldetik zera aipatu behar da, nahiko erlatiboa dela, zeren eta gorakadak 

eta beherakadak ere egon daitezkeelako, baina dena den azkenengo bi, hiru urteetan 

eman dira preziorik altuenak, batez ere zuraren eraldatze industria asko indartu delako 

eta demanda handia dagoelako, berton barruan eta kanpotik ere. 

 

 Esate baterako 90. hamarkadan m3aren prezioak gora beherak handiak jasan izan 

ditu, batez ere klimatologiaren aldetik ez delako hamarkada oso ona izan: (15)  

 

- 1989ko urtearen azken aldean eta 1990ko lehen aldera Bizkaia mailan ikaragarrizko 

suteak eman ziren, Urdaibai bereziki afektatu zutelarik. 

- 1996ko otsailean haizete urakanatuak egin zituen. 

- 1999ko ekainean  harria bota zuen franku eta batez ere plantazio gazteetan kalte 

handiak egin zituen, lehenengo zauriak egin eta zauriotatik Diplodeaz infektatu ziren. 

Gehienek plantazio gazteak ziren eta hondatuta geratu ziren, gaur egun denak ebaki eta 

berriak jarri behar dira. Bizkaian zonalde oso zabala afektatu zuen: Orozko, Amurrio, 

Aulesti, Munitibarreraino, Igorre, Zornotza, Muxika, Ajangiz, … eta Mendatatik 

pasatuaz. 

- 1999ko abenduan beste haizete bat izan zen, honek izan zuen eraginik bai Frantzia, 

Alemania eta Austrian ere, Euskal Autonomi Elkartean ere ekarri zituen ondorioak, 
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Bizkaiko probintzia izan zelarik kaltetuena, gure eskualdean ere hondamendi 

ikaragarria egin zuen plantazio forestaletan. 

 

Haizeteek, elurteek, harriak, … eragin zuzena dute pinuaren prezioan, 

honelakoetan prezioa jaitsi egiten da, pinu asko dagoelako, oferta ugaria da, gainera ez 

da berdina pinudia eguraldi onarekin ateratzea edo eguraldi txarrarekin, basoa bide 

hegalean izatea edo mendiaren barnean egotea, … faktore askok hartzen dute parte. 

Euskal Herriko Forestalisten Konfederazioak prezio hauek eman ditu 1999ko azken 

lauhilabeterako, batazbesteko prezioak dira hauek, gero gainera eskualde batzuetatik 

besteetara bariazioak izan ditzakete: 

 

INSIGNIS PINUAREN BATAZ BESTEKO PREZIOAK 
 1999ko Iraila-Urria-Azaroa-Abendua 

 
 EDONOLAKO EGURALDIAREKIN 
 Derdamatsua Derdama askorik ez Derdama guxi 

Batazbesteko 
bolumena c.c. 

Pta/m3 
 

Pta./m3 Pta./m3 

0,7 baino gutxiago 11.000 12.000 13.500 
0,7-0,85 12.500 14.000 15.000 
0,85-1,1 13.750 15.000 15.750 
1,1-1,3 14.000 16.000 16.500 
1,3-1,5 14.500 16.500 17.000 
1,5 baino handiagoa 15.500 17.000 17.500 

Iturria: Confederación de Forestalistas del País Vasco, 1999 

 

 

 

 

INSIGNIS PINUAREN BATAZ BESTEKO PREZIOAK 
 1999ko Iraila-Urria-Azaroa-Abendua 
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  EGURALDI ONAREKIN 
 Derdamatsua Derdama askorik ez Derdama guxi 

Batazbesteko 
bolumena c.c. 

Pta/m3 
 

Pta./m3 Pta./m3 

0,7 baino gutxiago 10.500 11.500 13.000 
0,7-0,85 12.000 13.500 14.500 
0,85-1,1 13.250 14.500 15.250 
1,1-1,3 13.500 15.500 16.000 
1,3-1,5 14.000 16.000 16.500 
1,5 baino handiagoa 15.000 16.500 17.000 

Iturria: Confederación de Forestalistas del País Vasco, 1999 

 
 
 Prezioen inguruan aipatzekoa da zera: baserritarrekin izan diren elkarrizketetan 

esan dute 1970. aldera pinuaren m3ak 3.000-3.500 pezeta inguru egiten zuela, 

hamarkada horretan zehar, 80. hamarkadaren erdialderarte nahiko estabilizatuta egon 

ziren prezioak, hamarkada honetan hasi zen zuraren eraldatze industriaren mugimendua, 

horrek eraginda edo prezioak etengabe gorantz egin dute, baina egia esan 90. 

hamarkadaren azken urteetan lortu dira preziorik altuenak, esate baterako 1994-1995 

urtean 9.000-9.5000 pezetatan zegoen m3a, 1999.  berriz ikusi ditugu nolakoak diren, ia 

bikoitzak, dena den gaur esan daiteke orain arteko tope gorenena lortu duela eta 

zertxobait estabilizatu dela. 

 
 
2.2.3.2.5. Urdaibain egurraren inguruan sortutako industria 
              

Euskal Autonomi Elkarteko egurraren lehen eraldakuntzako sektorea 80 bat 

instalaziok osatzen dute, berauon aktibitate printzipalena zerrategietan tronko ebaketan 

datzalarik, ohol eta kalitate desberdinetako taulak egiteko hain zuzen ere. (16) 

   

Enpresa gehienek tamaina txikikoak dira eta gutxi integratuak beste gune 
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forestal batzuekin konparatzen baditugu, mundu mailako konpetentziari aurre egiteko 

nahiko ahulak dira, eta masa forestalaren hurbiltasunak eta tokiko merkatu batek ekarri 

du beraien orainarteko superbizipena. 

 

 Urdaibai mailan Ebaki XXI enpresa Muxikan egiten ari da momentu honetan 

Gernikan lehen egon zenaren anpliazioa, berau izango da zentrurik handiena eta 

hobetoen gertatutakoena ez Urdaibain bakarrik, baizik eta estatu mailan ere datorren 

mendean. Bertoko ingeniari industrialak dioenez gure industria mantentzen jarraitzeko 

behar beharrezkoa da:  

 

-> Lehengaien hornikuntza erregular bat ematea, eta hori lortzeko ohiantzantza 

behar den bezalakoa aurrera eraman behar da errekurtsoak ez bukatzeko. 

-> Prezioen estabilitate bat, azkenaldi honetan ematen ari diren gora behera 

gabe, zeren eta beronek ekar dezake azken batean merkatuen galtze bat, Europa 

iparraldeko eta ekialdeko produktore handiekin konpetitu behar da. 

-> Errekurtso forestalaren kalitatea hobetu behar da, merkatuak eskatzen dituen 

ezaugarriak badakizkigu denok eta orduan neurriak jarri behar dira berauok lortzeko. 

-> Enpresen konfigurazioan mundu mailan dauden tendentziak ezagutu behar 

dira, eta gure ondoan ematen ari diren konbertsioak ere kontuan izan behar dira. Elkarte 

enpresarial sendoak lortu behar dira. 

Egurrak elementu bezala geroago eta demanda handiagoa du, eta era honetan 

produkto berriak lortzea komenigarria da, baina hauek lortzeko estruktura enpresarial 

konkretu batzuk eta modernoak beharrezkoak dira. Euskal Autonomi Elkarteko 
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eraldatze sektoreak integrazio desafio bat dauka datorren menderako, apurka apurka 

altzarien fabrikazioan sartu behar du, konfidantza irabaziaz eta gogor lan eginaz, eta 

hori posible da gure herriak horretan baduelako ohiturarik, baina gogotsu lan eginaz, 

estatu mailan koniferen arloan dagoen defizientzia dela eta Europa mailako enpresak 

jadanik hasiak direlako sartzen. 

 

Egurraren inguruan sortutako enpresen artean esan genezake bi motatakoak 

daudela: (17)  

 - Egurra era solidoan erabiltzen dutenak. 

 - Egurra era desintegratuan erabiltzen dutenak. 

 

PRODUKTU FORESTALEN INDUSTRI ERALDATZAILEAK 
 

-> Egurra era solidoan erabiltzen duten enpresak (Zerrategiak, eraikuntza, altzariak, 

toneleria, kortxoa, etab., …) 

  

- Tamaina handiko egurra erabiltzen dute, kalitate fisiko eta estetikoduna. 

 - Nekazal ekonomian ondo integratzen dira. 

 - Epe laburrerako errendimendu gorenenean adaptazio zaila dute. 

 - Eskulan intentsiboaren beharra dute. 

 

-> Egurra era desintegratuan erabiltzen duten enpresak (ohol artifizialak, pastak, 

paperfabrikak, etab.,…): 

 . Kalitate gutxiago eta tamaina txikiagoko materialea erabiltzen dute. 
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 . Epe laburrerako errendimendu gorenenean adaptazio erraza dute. 

 . Kapital bolumen handiak manejatzen dituzte. 

. Bai basoko edo eta beste egur enpresetako hondakinak erabiltzen dira. 

 

 Behintzat oraindik gaur egun Euskal Herrian ebakitzen den egurraren ia erdia 

zerrategietara destinatzen da, eta ia beste erdia pastak egiteko. Gipuzkoan esate 

baterako industri zelulosikoetara dedikatzen da, hemen ikusten da dagoen paperfabriken 

aglomerazioa; Araban ordea azken hamarkada honetan hasi dira pisu apur bat hartzen 

insignis pinuaren plantazioak, Bizkaian berriz erdizka egiten da, zati bat zerrategietara 

dedikatzen da eta beste erdia gutxi gora behera pasta egiteko, nahiz eta produkzioaren ia 

%90a insignis pinuarena den. 

 

 Hemen Urdaibai mailan deskribatu ditugun era bietako enpresak daude, egurra 

bai era solidoan erabiltzen dutenak eta bai era desintegratuan erabiltzen dutenak. 

Aurkeztutako hurrengo taulan ikusten denez Muxika eta Gernikan daude Urdaibaiko 

egurraren inguruko enpresak. Muxikan daude zentrurik garrantzitsuenak, alde batetik 

Papelera Inama paperfabrika, eta bestetik, lehen aipatu bezala, Manufacturados Tole 

enpresa, honek oraindik Gernikako planta ere kontserbatzen du, baina Muxikakoa 

azkenengo aurrerakuntza teknikoez hornituta dago, eta estatu mailan ere handiena 

izango da, Ebaki XXI izenaz ezagutuko dena. 

 
 
 
 
 

EGURRAREN INGURUKO ENPRESAK, URDAIBAI 2000 
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ENPRESA AKTIBITATEA HERRIA 

Maderas Omaetxebarria, S.A. Zerrategia Ajangiz 
Maderas Elorriaga, S.A. Zerrategia Muxika 
Papelera Inama Paperfabrika Muxika 
gurrez Zerrategia Muxika  
Maderas Omaetxebarria, S.A. Zerrategia Gernika 
Manufacturados Tole, S.A.L. Paletsak, oholak, … Gernika/Muxika 
Maderas Erleaga Zerrategiak Gernika 
Maderas Duñabeitia Errematantea Gernika 
Egoin Egurrezko estrukturak Ea 
Comercial Insignis 2.000 Zerrategia Mendata 

Iturria: Bizkaiko Forestalisten Elkartea 
Norberak egina 

 
 
 Eako herrian dagoen Egoin enpresa ere ez da ohizko zerrategi bat, era 

espezializatu batean egiten du lan, laritza, izeia, haritza, abetoa, … lantzen ditu eta 

egurrezko estrukturak egiten ditu. Beste zerrategiek betiko eran lan egiten dute, zura 

egiteko tronkoen ebaketan, maila honetan Mendatako herrian dagoen enpresa Insignis 

2000 omen da hobetoen gertatutakoena. 

 

 Errematanteei dagokionean, Maderas Duñabeitia dugu eskualdean, baina bada 

beste bat ere Urdaibai mailan lan ugari egiten duena, berau Maderas Juaristi da 

(Ispasterkoa da). Errematanteek ez dute zerrategi propiorik, bitartekari lana egiten dute 

eta pinudia jabeari erosi ondoren, zerrategiari saltzen dio zuzenean, pinudia bota eta 

berak jartzen dio zerrategiari piezaz pieza ebakitzeko moduan. 

 

 

 

 
2.2.3.3. Bibliografi oharrak eta bestelakoak 
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2.3. URDAIBAIKO BASERRIAREN GAURKO ARAZOAK 
 

•NEKAZAL AKTIBOEN ZAHARTZAPENA: BELAUNALDI 
ERRELEBOA KOLOKAN 

•ESPLOTAZIO MISTOEN NAGUSIGOA: DEDIKAZIO 
PARTZIALA 

•ESPLOTAZIOEN NEURRI TXIKIA ETA LAN 
ESPEZIALIZAZIO ESKASA                                                                                             

•HIRITAR BIZITZAREN ERAKARPENA 
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2.3.Urdaibaiko baserriaren gaurko arazoak 

Lanaren zehar  ikusi ahal izan dugun moduan Urdaibaiko baserriak beste 

nekazal gune batzuetako moduko arazoak ditu, batipat nekazal aktiboen zahartzapena, 

beronek belaunaldi erreleboa kolokan jarri dezakeelarik urte gutxiren barruan, 

esplotazio mistoen nagusigoa, hustirakuntzen neurri txikia eta lan espezializazio eskasa, 

herri nekazarietan populazio galera, nekazal prezioen krisia, … orain arte 

azaldutakoaren laburpen gisa puntu hauek aztertuko dira atal honetan. 

 

2.3.1. Nekazal aktiboen zahartzapena: belaunaldi erreleboa kolokan 

 Azkenengo belaunaldietan gizartearen barnean eman diren aldaketak, 

transformazioak begi bistakoak dira, baina hirurogeigarren hamarkadan hasi zen 

nekazal mundutik hirirantz bideratutako exodoa, egia esan Bigarren Mundu Gudaren 

osteko industrializazio garaiaz egin zuen bat beronek. 

 

 Faktore askok eragin zuten exodo honen hasiera, bizitza hobe baten itxaropenak, 

bizitza urbanoaren erakarpenak, … apurka apurka nekazal munduaren husketa bat 

ekarri zuten, garai hartan jadanik igartzen hasiak baginen, gaur egun “husketa” hau 

gehiago nabaritzen da batez ere orain agerian direlako nekazal estruktura 

demografikoen zahartzapena, eta horren ondorioz belaunaldi erreleboaren falta kasu 

askotan. 

 

 Belaunaldi erreleboaren ausentzia hori oso faktore negatiboa da gizarte 
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osoarengan duelako eragin zuzena, kontutan izanik gaur egun esplotazio asko eta asko 

direla ia jubilatzeko garaian daudenen eskuetan, beraz esan behar baserrian belaunaldi 

erreleboa ez dagoelako bat ere zihurtatua. Denok dakigu instituzioen partetik egiten ari 

diren lanak direkzio honetan doazela, nekazal mundua nahiko egoera txar bat pasatzen 

ari da eta belaunaldi erreleboa datorren menderako dagoen erronka handiena da 

momentu honetan irtenbide bat aurkitzeko. 

 

Urdaibai, lehen ere aipatu den moduan nekazal herria da, badaude, ezin ahaztu  

arrantzale herri garrantzitsuak ere, baina dena den pisu askoz ere handiagoa du nekazal 

mundu horrek (pisu fisikoa ekonomikoa baino gehiago), kontutan hartu behar dugu 

estruktura demografikoen aldetik dagoen zahartzapena, berau handiagoa eta sakonagoa 

nekazal herrietan, ez dela oraingo arazoa lehentxoagotik arrastratzen ari dena baizik. 

 

 ZAHARTZAPEN INDIZEA  

 • URDAIBAI % 19,1  

 • BIZKAIA % 15,6  

 • E.A.E % 15,3  

 

 

 Batazbesteko Zahartzapen indizea Bizkaia edo Euskal Autonomi Elkarte 

mailako baino altuagoa da Urdaibain, diferentzia disparatu egiten da herri txikietan. 

Hurrengo taulan agertzen diren datuen arabera ikusten dugu Urdaibaiko indizea 

altuagoa dela 
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ZAHARTZAPEN INDIZEA URDAIBAIN 
 
 Herria Tasa (%)  
 Nabarniz 29,3  
 Errigoiti 29,2  
 Mendata/Ibarrangelu 28,0  
 Elantxobe 27,6  
 Morga 27,2  
 Ea 26,3  
 Kortezubi 25,8  
 Ereño 25,3  
 Muxika 23,5  
 Arratzu 23,3  
 Murueta 22,2  
 Mundaka 21,6  
 Busturia/G. Arteaga 21,4  

Iturria: Eustat 97-98 
Norberak egina 

 
 

Nekazal herriek gaur egun Urdaibain soportatzen ari diren estruktura 

demografiko zaharkituek nekazaritzan badute eraginik, esate baterako esplotazioen 

portzentai oso altua dago 65 urtetik gorako pertsonen eskuetan, hemen ikusten da 

gazteek zein neurritan gelditzen diren baserrian, guzti honen ondorioz belaunaldi 

erreleboarekiko arazoaz gaur arduratu behar. 

 

Euskal nekazal gizartean beti eman izan da sendia zabalaren presentzia, hau da, 

lurrari eta jabetzari lotutako organizazio sendo bat eta nolabait patrimonio hori 

denboran eta espazioan perpetuatzeko diseinatuakoa, baina azkenaldi honetan familia 

honetan ematen ari den desmenbrazioa ikaragarria da. Hirurogeigarren hamarkadako 
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emigrazioaren eraginez gaur egun ikusten ari gara nekazal munduan gero eta pertsona 

bakar batek eratutako familia gehiago dagoela, hau da, mutilzahar/neskazaharrak 

ugariak dira, gaur egun hauek dituzten esplotazioak biharko ez dute erreleborik; honi 

gehitzen badiozu  gazte gutxiago gelditzen dela nekazal munduan, zer egin ? 

Egia esan baserritar askok adierazi duenez, beraiek izan dira seme-alabei 

kanpora ateratzeko esan dienak, formazio bat izateko, baserrian etorkizun iluna ikusten 

dutelako. Normalean Urdaibaiko baserrian belaunaldi bi bizi dira, eta hiru ere, baina 

normalean bi, kasu batean zein bestean gurasoek eta aiton-amonek dira baserriko 

lanetan parte hartzen dutenak, gazteek noizean behin, astia dutenean 

 
ESPLOTAZIOEN BURUAK, ADIN TALDEEN ARABERA (%) 

 
URDAIBAI, 1972-1989 

 
 < 34 urte 35-54 urte 55-64 urte >-65 urte 

1972 1,8 32,7 27,0 38,3 

1989 4,5 33,0 27,6 34,6 
Iturria: Nekazal Zentsuak 1972 eta 1989 

Norberak egina 

 
Gazteak falta dira nekazal munduan, berauon eskuetan dauden esplotazioen 

portzenataia oso bajua da, dena den 70. hamarkadatik 90. lehen aldera somatzen da 

halako igoera bat, nahiz eta handia ez den arren oso positiboa da. 
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 baina zergatik ez dira gelditzen gazteak baserrian? gaurko baserriaren edo 

nekazal munduaren egoera latzak  z ditu gazteak animatzen. Gazteek uste dute ezin 

daitekeela bizi baserritik ateratzen denarekin, eta esplotazio bat errentablea izateko 

inbertsio handiak egin behar dira, eta gainera baserriko lana oso lan sakrifikatua da, ez 

dago ordutegirik eta bai insatisfakzio ugari, gainera bertotik ateratzen den produktoa ez 

dela behar den beste baloratzen diote. (1)  

 

Askotan estatistikak hotzean harturik hor geratzen dira, datu sinplean, baina 

nekazal munduan bizi garenok ohartzen gara pertsona nagusiak oraindik baserrian 

nolako papera jokatzen duten, kasu asko eta askotan berauok izaten dira esplotazioko 

egin beharrekoetan azken hitza ematen dutenak, nahiz eta seme, alaba, edo bestelako 

senitartekoekin bizi diren, eta errespetu hori nabaria da benetan. 

 
Denok dakigu gaur egun gizarte terziarizatu baten parte garela, Urdaibai ez zen 

izango gutxiago eta egia esan datuetan ikusten denaren arabera azkenengo hiru 

hamarkadetan berton eman den biztanleri langilearen transbasea ikusi baino ez. 
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NEKAZAL BIZTANLERI LANGILEA 
 
 
 Urdaibai, 1970  Urdaibai, 1996 
Nekazaritza % 48,8 % 16,7 
 
 
 Bizkaia edo Euskal Autonomi Elkartearen mailan baino askoz ere pisu 

handiagoa dute nekazal ekintzak Urdaibaiko esparruan: 

 
URDAIBAI  %16,7 

 

 
URDAIBAI        % 2,3 

 

 
E.A.E.  %2,9 

Zenbat lagunek egiten du lan nekazaritzan ? 
 

 
NEKAZAL AKTIBOEN EBOLUZIOA 1970/1991 (2) 

 
 
 1970 1991 

Herria Poblazioa Nekazal aktiboak Poblazioa Nekazal aktiboak 

Ajangiz -- -- 361 20 

Arratzu -- -- -- -- 

Bermeo 17.745 240 17.923 1.719 

Busturia 1661 760 1.729 46 

Ea 935 161 802 44 

Elantxobe 759 9 550 63 

Ereño 407 189 277 18 

Errigoiti 671 306 440 63 

Forua --  949 34 

G. Arteaga 977 499 752 8 

G. Lumo 14.678 3.970 16.042 141 

Ibarrangelu 868 354 521 24 

Kortezubi -- -- 383 33 

Mendata 541 235 348 35 

Morga 665 80 347 38 
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Mundaka 1.495 20 1.641 39 

Murueta -- -- 201 19 

Muxika 2043 710 1.443 97 

Nabarniz -- -- 251 37 

Sukarrieta 222 12 280 6 
Iturria:  1970ko datuak Cámara de comercio Industria y Navegación de Bilbao 

Estudios socio económico comarcales, Comarca Gernika-Bermeo. Bilbao, 1972 
1999ko datuak Eustat, 1992 

 

 

Taulan ikusi den moduan 1970 eta 1991 urteak erreferentzi gisa harturik nekazal 

aktiboetan eman den beherakada handia izan da. Arrantzale herrietan, Bermeon esate 

baterako igo egin dela nabaritzen da, baina kontutan izan behar dugu itsas mundura 

dedikatzen direnak ere hor sartzen direla, dena den, jaitsierarik ere emanda horretan ere, 

1970an ia 3.000 lagun ziren Bermeon arrantza lanetan, gaur nekazal/abeltzantza eta 

arrantza kontutan hartuta ere bi mila lagunera ez da heltzen. Mundaka eta Elantxoben 

ere antzerako zerbait gertatzen da, horrela azaldu daiteke igoera hori aktiboetan. 

 

 Bestelako herrietan begi bistakoa da aktiboen mailan eman den beherakada, 

nabarienak ohizko nekazal herrietan, Busturia, Ereño, Errigoiti, Gautegiz-Arteaga, 

Ibarrangelu, Mendata edo Muxikan hain zuzen ere, hauetan gaur egun gelditzen diren 

nekazariak portzentai oso altuan nagusiak dira. Gernika-Lumoko datua aztertzerako 

orduan kontuan izan behar dugu 1970an, Ajangiz, Arratzu, Foru, Kortezubi, Murueta 

eta Nabarniz berton anexionatuta zeudela, eta 1991an berriz bakarrik Arratzu dago, 

beraz jaitsiera ere ez da izan erabatekoa. 
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2.3.2. Esplotazio mistoen nagusigoa: dedikazio partziala 
 

Esplotazio mistoak oso garrantzi handia du Urdaibain, esan genezake oraintxe 

hasi dela pixkanaka pixkanaka baserrian enpresa ideia kuajatzen, autoaskitasunezko 

formulaz lan egin dutenak dira gehienak, hortik dedikazio partzialaren fenomenoa. 

Enpresarial formulara pasua ematea oso zaila izan da, horren eskutik dator gaur egun 

Urdaibain espezializazioa bai nekazaritzan eta bai abeltzantzan.  

Esate baterako Urdaibain jendea badago nekazal esplotazioak martxan jartzeko 

baina zer gertatzen da ? lurra erosteko prezioak oso altuak direla, eta erosketa ideia 

burutik kentzen da, beste kasu askotan jabeak ez du saldu nahi. 

 

 Dedikazio partzialeko nekazaritza esan genezake gure gizartean eman den 

industrializazio eta urbanizazio prozesuarekin parekan joan dela. Aldaketa eta 

transformazio prozesu honek nekazal bizimoduan aldaketak ekarri zituen, alde batetik, 

baserritarrari bere denbora eta lana antolatzeko balio izan dio, hiritik datorren demanda 

hori asetzeko adaptatuaz joan den heinean, eta beste aldetik, bertotik nekazaritzatik 

lortzen duenaren osagarri bat lortzeko kanpora lanean ateratzeko. (3)  

 

 Eskualde mailan esate baterako langile-nekazariaren figura oso zabaldua dago, 

baserriko lana, industri, eraikuntza, zerbitzuen arloan lan eginaz konpaginatzen dute, 

horri esker esan genezake mantendu izan direla hainbat eta hainbat hustirakuntza bai 

espazioan eta denboran. 

 
 
2.3.3. Esplotazioen neurri txikia eta lan espezializazio eskasa 
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Esplotazioen neurri txikia euskal nekazal munduko ezaugarrietariko bat da, 

Gipuzkoa eta Bizkaiaren kasuan akusatuagoa, orografi edo erliebearen moduko 

faktoreek eraginda kasu askotan. 

 

Errentabilitate goreneko sistema agro-produktibo bat planifikatzerako orduan 

esplotazioen neurri txikia aspektu negatibo bat da, Urdaibain esate baterako  %80,a 10 

Ha.tik beherako baserri esplotazioak dira. Honi erantsi behar zaio terrenoen dispertsioa, 

hektareak ez daude mojonera batean, denak daude sakabanatuta. Baserritarren ustetan 

behar den bezalako esplotazioekin aurrera egiteko, beharrezkoak litzatekez: 

 

- Mekanizazio maila handiagoa 

-  Esplotazioen anpliazioa 

-  Burokrazia mailan erraztasun handiagoak 

- Administrazio mailatik dirulaguntza handiagoak 

 
 

ESPLOTAZIOEN NEURRIA 

 Esplotazioak 0,1-5 Ha. 5-10 Ha. 10-20 Ha. 20-50 Ha. +50 Ha. 
1962 4.533 65,2 21,0 10,1 3,0 0,5 
1972 3.147 55,4 26,4 13,1 3,8 1,0 
1982 3.295 57,4 24,7 13,0 3,7 1,0 
1989 3.408 58,1 24,0 13,4 3,2 1,0 

Iturria: Nekazal Zentsuak, 1962, 1972, 1982 eta 1889 
Norberak egina 

 
 
 Eskualde honetan nekazal lanak entzute eta fama handikoak ditugu, baina 

baserritar asko daude betiko eran lan egiten jarraitzen dutenak, aintzinako teknikez 

baliatuz, eta bai nekazaritza eta abeltzantza mailan ikusi dugunez espezializazio kontua 
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oraintsukoa dela esan genezake.  

 

 Gernikako Nekazal Bulegoko teknikariak dioenez, gaur egun nekazal munduan 

integratzen ari direnak, gazteak dira gehien batean, era profesional batean lan egiten 

sartzen dira eta hauexek dira esate baterako negutegi hidroponikoak martxan jarri 

dituztenak esate baterako (Ikusi nekazaritzaren atala), edo abeltzantza mailan esne 

produkziorako esplotazio berriak jartzen ari direnak, teknifikazio maila handiekin, edo 

abeltzantza mailan okelaren produkziorako genetikoki preparatuta dauden arrazak 

sartzen ari direnak, beraz astiro, astiro, pausuz, pausuz baina gelditu gabe. 

 
 
2.3.4. Hiritar bizitzaren erakarpena 
 

Batez ere 60. hamarkadaren hasieran izan zuen arrankea nekazal guneetatik 

hirirantzako exodoak. Bizitza berri baten itxaropenean hainbat izan ziren baserriak 

bertan behera utzi eta hirira (“kalera”) bizitzen joan zirenak, horrek nekazal herri 

txikietan populazio galera bat sortu zuen, ez zen izan erabatekoa, apurka  apurka 

konsolidatu zen zerbait baino, esplotazioak ere ugari gelditu dira bidean, honi lotuta lur 

landuen portzentaia asko jaitsi da, koniferen plantazioak gehiagotu diren heinean, eta 

azkenik nekazal prezioetan sortu den krisia, baserritarrak produktibitate maila bat 

lortzeko erosi behar dituen produktuen prezioak gorantz egin duten bitartean berak 

saldu behar dituenak geldi. 

 

• Nekazal populazioaren galera 
 
 Hurrengo taulan jarri dira Urdaibai mailan populazio galera nabaria izan duten 
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herrien erlazioa, Ibarrangelu, Mendata, Muxika edo Nabarnizen populazioa erdira jaitsi 

da, 1960-1996 tartea kontutan hartzen badugu, berauotatik jendea atera den heinean 

Gernika eta Bermeok esate baterako populazioa gehitu egin dute eta eskualdeko buru 

bihurtu dira, berauotan kontzentratzen delarik eskualdeko populazio portzentai altua. 

 
 
 
 
 
 
 

NEKAZAL HERRIETATIK HIRIRANTZA 
 

Herria 1960 1975 1986 1996 
Ea 1.058 868 828 808 
Elantxobe 817 509 546 510 
Ereño 467 304 296 268 
Errigoiti 917 528 478 452 
G. Arteaga 1.064 769 786 778 
Ibarrangelu 1.011 600 532 525 
Kortezubi 655 -- -- 368 
Mendata 792 407 355 332 
Morga 665 382 352 386 
Murueta 335 -- -- 202 
Muxika 2.345 1.747 1.539 1.415 
Nabarniz 573 -- -- 244 

Iturria: Bizkaiko Atlas Elektronikoa 

 
 
 Populazio galtze honek efektu zuzen bezala dakar baserri esplotazioen galtze bat 

ere, eta gaur egun jende gaztea normalean ez bada sektorean gelditzen panorama hau 

urte batzutan hoberantz ez da joango, ikus dezagun 1962-1989 bitartean Urdaibain 

bertan behera utzi direnak zenbat izan diren: 

 

NEKAZAL ESPLOTAZIOEN EBOLUZIOA, URDAIBAI 
 

 Urteak Esplotazioak  
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 1962 4.533  
 1972 3.147  
 1982 3.295  
 1989 3.408  

Iturria: Nekazal Zentsuak 
Norberak egina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URDAIBAIKO BASERRI ESPLOTAZIOEN EBOLUZIOA, 1962-1989 
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• Lurren erabileraren murrizketa  
 

Batipat nekazal herri txikietan hirurogeigarren hamarkadatik gaur egunera eman 

den populazio galerak hainbat eragin izan du sektorean, galdutako hustirakuntzak 

hainbat izan dira  goiko taulan ikusi izan dugun moduan, eta lurren erabileraren 
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murrizketa honek Urdaibaiko paisaia erabat aldatu du, 50. hamarkadaren azken aldera 

zelaiak eta larreak ziren paisaiaren adierazle, gehienak 500 metrotik behera zeuden 

lurretan, bailaren beheko aldean ezeze aldapetan ere zabaltzen ziren, hogeita hamar urte 

beranduago koniferen zabalkundeak bailaren sakonetan utzi die tokia hauei.  

Zer gertatu da ?  

- Erabilitako labore lur, larre eta zelaien portzentaia asko jaitsi da. 

Zergatik ? 

- Errepoblazioko koniferak izugarriko hedapena izan dute. 

- Eskualdearen ipar alderdian hasi eta eukaliptoa tokia askotan agertuz joan da. 

- Hostotsuei dedikatutako eremuak gutxituz joan dira. 

- Ipar mendebaldean dagoen artadia ere desagertuz joan delarik. 

 

LUR LANDU ETA LANDU GABEEN EBOLUZIOA 

 Ha. Guztira Landutako lurrak 

% 

Landu gabeak % 

1972 23.123 9,7 90,2 

1982 22.857 5,4 94,5 

1989 22.798 3,8 96,1 
 

Lur Landuak: ortuak, soloak, frutarbolak 
Lur landu gabeko lurrak: larre iraunkorretarako lurrak, terreno inproduktiboak, kultibo forestalak, berez ateratzen diren zuhaizkak, ... 

 

 

• Nekazal prezioen krisia 

 Dudarik ere ez dago euskal nekazaritzaren barnean hartzen diren produktoak 

kalitate bikainekoak direla, baina hori ez da nahikoa, kasu asko eta askotan baserritarrek 
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arazoak izaten dituzte beraien produkzioa merkaturatzeko. 

 

 Produkzio maila on bat lortzeko hainbat produkturen beharra dute baserritarrek 

(haziak, abonuak, …), beraiek erosi beharrekoen prezioak etengabe gorantz dihoazen 

bitartean, plazaratu behar dutena orain dela hogei urteko prezioekin, demagun 

txahalaren kasua, orain ia hogei urteko prezioetan dabil gaur egun ere txahal erraldea, 

eta honekin gertatzen den moduan beste gauza askorekin gertatzen dela diote. 

 

 

2.3.5. Bibliografi oharrak eta bestelakoak 

 
(1) Banco Central Hispano: Incorporación de los jovenes a la agricultura. 4º trimestre, 

año 1998.  

 

-  Kooperatiba Elkartea, ENARO: Estudio sobre la problemática asociada el relevo 

generacional en las explotaciones agroganaderas de Gipuzkoa. Julio 1998 

  

- ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna): El caserío ante el progreso y la modernidad: 

estudio sobre relevo generacional en la comarca de agricultura de montaña de 

Plentzia-Mungia. Marzo, 2000 (Egilea: Idoia Mallea) 

 

(2) Taulako 1970ko datuak aztertzeko Cámarca de Comercio Industria y Navegación de 

Bilbao: estudios socio-económicos comarcales, coamrca de Gernika-Bermeo 

publikazioa erabili da, eta 1991eko datuak aztertzeko Eustat erakundeak publikatuta 

dituen 1992 eta 1997-1998ko urtekari estatistikoak. 

 

(3) Eusko Jaurlaritza: II Euskal Mundu-Biltzarra. Industriguneetako nekazal eta hiri 
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eremuak. Artik.: Agricultura a tiempo parcial e industria: la crisis del caserío vasco. 

Vitoria-gasteiz, 1988.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. GAUR EGUNGO EGOERARI AURRE EGITEKO  BIDEAK 
JORRATUZ URDAIBAIN 
 

• INFORMAZIOA ETA LAGUNTZAK BIDERATUZ: 
INSTITUZIOEN PRESENTZIA 

• ESKUALDEKO NEKAZAL BULEGOAK 
• URREMENDI: GERNIKA-BERMEO ESKUALDEKO MENDI 

NEKAZARITZA ELKARTEA 
• TOKIKO NEKAZAL PRODUKTOAK BALORATUZ 
• BASERRI MUNDUA ERAKARGARRI  EGINEZ 
• NEKAZAL GARAPENERAKO PROGRAMAK MARTXAN 

URDAIBAIN 
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2.4.- Gaur egungo egoerari aurre egiteko bideak jorratuz Urdaibain 

Denok dakigu aspaldi honetan baserri mundua ez dela egoera on ona pasatzen 

ari, nekazal guneak eta nekazal ekintzak, ohiturak mantentzeko toki askotan benetako 

lana egiten ari direla Instituzioak, toki erakundeak eta bai poblazioa bera ere, populazio 

galera, nekazal aktiboen zahartzapena, belaunaldi errelebo eza, … egunero egunero 

aurre egin beharreko arazoak eta kexkak direlarik.   

 

Gizarte honetan badakigu informazioak maila guztietan duen garrantzia eta 

balioa,  baserritarrak ere informatuta egon beharra dute, era honetan badira urte batzuk 

Foru Aldundiek, eskualdeetan Nekazal Bulegoak jarri zituzten, bulego hauek dira 

eskualdeko baserritarrekin kontaktuan jartzeko instrumentu erabilgarriak. 

 

 Instituzioak, demagun Foru Aldundia, Eskualdean, Nekazal Bulegoen bitartez, 

baserritarrengandik hurbilago sentitzen direla orain urte batzuk baino, eta alderantziz 
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ere gertatzen dela esan genezake, baserritarrak ere hautetatik hurbilago sentitzen dira, 

eta lehenago eman zitekeen hoztasun hori, pixkanaka pixkanaka badoala apurtzen. 

 

2.4.1. Informazioa eta laguntzak bideratuz: Instituzioen presentzia 

 Orain hogei edo hogeita hamar urte baino errazago eskuratzen dute informazioa 

gaur egun baserritarrek, lehen baino gauza gehiagoetaz enteratzen dira orain, diru 

laguntzak, formazio kurtsoak, ... noiz eta non diren, eta hori behar beharrezkoa dute; 

eskualde mailan alde honetan lan garrantzitsua egiten ari dira, alde batetik Eskualdeko 

Nekazal Bulegoa eta orain dela urte batzuk sortu berria den Urremendi, Gernika-

Bermeoko Mendi Nekazaritza Elkartea, biak Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza 

Sailaren, luzapen bat dira. 

 

 Laguntzak, eta bestelako planen informazioak ahalik eta lasterren baserritarrei 

jakinerazten saiatzen dira. 

 

2.4.1.1. Eskualdeko Nekazal Bulegoak 

 Eskualdeko Nekazal Bulegoak Gernikan eta Bermeon daude kokatuta, berauok 

dira Bizkaiko Foru Aldunditik, Eusko Jaurlaritzatik, zein Europako Elkartearen 

Komisiotik informazioa zuzen zuzenean jasotzen dutenak, eta hauek dira eskualdeko 

esplotazioen jabeekin kontaktuan jartzen direnak. Lehen baino askoz ere kontaktu 

gehiago dago baserritar eta nekazal ganbara hauen artean, baserritarrak bai Ganbara 

hauetatik zein beste Instituzio Publikoetatik jasotzen dute laguntzen eta bestelako 

zerbitzu guztien informazioa. 
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 Ganbara hauetan zentralizatuta daude, nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio 

forestalari dagozkien arloak, eta baserritarrak ohitu dira urteak joan eta urteak etorri toki 

hauetara hurbiltzen. 

 

 Bizkaiko Foru Aldundiaren Nekazaritza sailak, Bizkaiko Nekazaritzako 

Ustiategientzako Dirulaguntza Plana argitaratzen du, eta berton agertzen dira 

nekazariak zein laguntza motetara aurkezteko dituen aukera guztiak, argibide, 

aholkularitza eta hurrengo azalduko diren laguntzen kudeaketa lortzen dute 

baserritarrek Eskualdeko Nekazaritza Bulegoetan. Laguntzak hurrengo hauek dira: 

 

1.- Iharduera nagusiko nekazarientzat 

 Nekazaritza iharduera nagusi duten baserritarrak inbertsioak egiterakoan 

tamainu egokiagoa, teknologiaren erabilera hobeagoa eta ekonomi eta gizarte mailan 

planteamendu hobeagoak lortu nahi dituztenei laguntza. 

 

2.- Nahi duten nekazari gazteek lehenengo instalazioetarako dirulaguntzak 

 Nekazari gazteak nekazaritza enpresara sartzea erraztea eta beraien ustiategietan 

errentabilitatea hobetzeko beharrezko inbertsioei aurre egiteko laguntza. 

 

3.- Jarduera patzialeko nekazarientzat 

 Nekazaritza partzialera dedikatzen direnentzat, beraien nekazari ustiategiak 

hobetzeko, tamainu egokiagoa lortzea, teknologiaren erabilera egokiagoa lortzeko 

egiten dituzten inbertsioetarako laguntza. 
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4.- Nekazari Elkarteentzat 

 Ustiategien elkarteak bultzatu eta inbertsioak eginez tamaina egokiagoa, 

teknologiaren erabilera hobea lortzeko laguntza. 

 

5.- Nekazalturismoei 

 Nekazarien bizitza baldintzak hobetzen lagundu, turismo, artisautza eta 

nekazaritzako sarrerak konbinatzea lortu nahi da, hau da, nekazaritzaren errenten 

osagarri bat izango denari laguntzea. 

6.- Mendi Nekazaritzarako konpentsaziozko kalteordaina (Nekazaritza jarduera nagusi 

dutenentzat) 

 Jarduera nagusia nekazaritza izanik, eta beraien jarduera hori Europako 

arautegiak Mendi-nekazaritzako aldetzat katalogatutako herrietan kokatuta 

ustiategietako nekazariei laguntzea, Bizkaiko Lurralde Historikoko Mendiko 

Nekazaritza Aldeetan aintzindari diren proiektuei, nekazaritzako ekonomiak hobetzeko 

eta nekazaritza-ingurua zaindu eta bultzatzeko diru laguntza. 

  

15.- Kalitatezko nekazaritza-produktuen hobekuntza laguntzeko neurriak 

 Nekazaritzako janarien kalitatezko ezaugarriak dituen nekazaritzako produktuak 

bultzatu nahi dira, ortu-baratzeko laborantza, mahatsondoa, edo txakolina eta sagardoa. 

 

16.- Ingurugiroaren babesak eta naturguneen kontserbazioak eskaturiko baldintzekin 

bateragarri diren nekazaritzako ekoizpen metodoak bultzatzeko laguntza plana 

 Batzuetan ekoizpenaren murriztapen edo berorren kostuen gehitzeagatik eta 
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besteetan ingurugiroaren hobekuntzari aportatzen diotenagatik, bere helburua, gertatzen 

diren errenta galerengatik nekazariak konpentsatzea. 

 

17.- Basoak landatu, eta landatutakoei eusteko, baso-azalerak hobetzeko laguntzak 

 Epe luzera baso-baliabideen hobekuntza bultzatzea, baso landaketak, basoak 

mantentzeko lanak eta baso aprobetxamenduak nekazaritzaren errenten osagarri izan 

daitezen laguntzea da helburua. 

 

 Plangintza hau, Bizkaiko Foru Aldundiak bideratuta dago, Europako Elkartearen 

Komisioaren laguntzaz, kasu batzuetan, esate baterako 8, 9 eta 10 puntuetan bi 

Organismo hauetatik aparte Eusko Jaurlaritzak ere hartzen du parte. (1)   

  

 Europar Elkartetik Nekazaritzarako dauden laguntzak, FEOGA (Fondo de 

Orientación y Garantía Agraria) deritzon Fondotik datoz. Esate baterako, Orientazio 

Sailetik, inbertsio zein errentei laguntza zuzena eskeintzen die, eta Garantia Sailetik, 

nekazaritza eta ingurugiroko ekintzak, laguntzen neurri horretan sartuta daudenak. 

Egitamu hauek urteanitzeko programak izaten dira. 

 

2.4.1.2. Urremendi,  Gernika-Bermeoko Mendi Nekazaritza Elkartea 

 Urremendi, Gernika-Bermeo eskualdea osatzen duten hogei herri hartzen dituen 

Mendi Nekazaritza Elkartea da. Elkarte honetan, baserritar elkarteak, nekazari 

erakundeak, sindikatuak eta eskualdeko udalerri erakundeak dute ordezkaritza. 
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2.4.1.2.1. Elkartearen helburuak, funtzionamendua eta partaidetza 

 Labur labur esanda Elkartearen helburuak hauexek dira: 

- Berton eskualdean, baserrietan agertzen diren beharrizanei erantzuna emateko 

nahiean jaio zen. 

- Enpresa ekimenak bultzatzeko, eta bestelako arazoei konponbidea bilatuz lan 

egiteko.  

- Finanziaziorako dirulaguntzak bilatzen laguntzeko ere. (2)  

 Baina Urremendiren bentako lana zein da, zertara dedikatzen da ? 

• Nekazal sektorean, ekoizpenean, eraldaketan eta sektore horretatik lortutako 

produktoen merkaturatzean. 

• Gizarte ekipamenduak sortzen eta daudenak hobetzen. 

• Mendi nekazaritzako herrietan dagoen ondare historikoa eta kultura babesten. 

• Turismoa eta nekazal artisautza bultzatuz, baserriko errenten osagarri bezala. 

• Eskualdea garatzeko beste neurri batzuk martxan jarriaz. 

   

 Mendi Nekazaritza Elkartea nekazaritzaren arloan gertatzen diren ekimenak, 

proiektuak edo beharrizanak bideratzeko tresna bat da. Horretarako, lan hori aurrera 

eramateko dirulaguntza gehienak Elkarteko kideak jartzen dutenaz, eta Bizkaiko Foru 

Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren bidez lortzen dira. Elkarteak, urte osorako lanak 

presta ditzake zein lau edo bost urtetarako egitarauak. 

 

 Elkarteari, nekazal sektore honetan jarduten duen edonork eskatu diezaioke 

laguntza edota besterik izan ezean aholkularitza ere, edo proiektuen memoria baloratuak 
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aldez aurretiak aurkeztuz. Memoria, Urremendi Elkarteari berari aurkeztu behar zaio, 

honek proiektua gauzatzeko aholkularitza eta laguntza emateaz gainera tramitazioa ere 

beronek egingo du. 

 

 Elkartean ondoko kide hauek daude: 

 
 

• BIFE (Bizkaiko Frisona Elkartea) 
• BLAE (Bizkaiko Limuousine Elkartea) 
• ASGAPIR (Ganadu Pirenaikoaren Elkartea) 
• BIZTXARTEA (Bizkaiko Txerri Elkartea) 
• BASOGOINTZA ELKARTEA 
• HEGAZTIZAINEN ELKARTEA 
• BIALKA (Bizkaiko Frutikultoreen Elkartea) 
• BIUNEL (Bizkaiko Untxien Elkartea) 
• ACOL (Ardi Latxen Elkartea) 
• BIHOEL (Bizkaiko Ortuari Elkartea) 
• BLONDE (Bizkaiko Blonde arraza Elkartea) 

     • ERLE-ZAINEN ELKARTEA 
• ABERENA 
• BASERRIKO ESNEA 
• BERMEOKO NEKAZARIEN ELKARTEA 
• SAN ISIDRO KOOPERATIBA 
• EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartea) 
• ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna) 
• NEKAZARITZA GANBARA 
• JABEAK (Urdaibaiko Jabeen Elkartea) 
• NEKAZALTURISMOAK 

 
 
 
Eta eskualdea osatzen duten udaletxe hauek: 
 
 

• Ajangiz • Gernika-Lumo 
• Αrratzu • Ibarrangelu 
• Bermeo • Kortezubi 
• Busturia • Mendata 
• Ea • Morga 
• Elantxobe • Mundaka 
• Ereño • Murueta 
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• Errigoiti • Muxika 
• Foru • Nabarniz 
• Gautegiz-Aretaga • Sukarrieta 

 

2.4.1.3. Tokiko nekazal produktoak baloratuz 

 Ezin daiteke ukatu eskualdeko baserrietan hartzen diren produktoak kalitate ezin 

hobekoak direla, bestela begiratu baino ez astelehenero Gernikan zein Bermeon 

astearteetan egiten diren merkatu plazetan aurkezten diren produktoak. 

 

 Eskuz eta kasu gehienetan antzinako era tradizionalean elaboratutako 

produktoak ditugu, solotik plazara zuzen zuzenean heltzen diren produktoak. Gernikan 

urtero izaten den urriko azken astelehen horretan agerian geratu da azkenengo urteetan 

urterik urtera kalitatea hobetuz doala, produkto horrek baloratu behar dira gure nekazal 

munduan egiten den lanaren eskerrez, ohiturak eta usadioak mantenduz. 

 

2.4.1.3.1. Kalitatezko produktoen berezitasuna: merkatu eta feria entzutetsuak 

 Lehen aipatu bezala, astelehenero Gernikan eta asteartero Bermeon izaten dira 

merkatu plazak, eta Urriaren azken astelehenean Gernikan izaten da beste feria bat, 

aspaldian entzutetsua eta aipagarria egin dena, eskualdeko nekazal kulturaren 

berezitasun horren aipagarri, egia esan astero merkatua egiteko aukera oso garrantzitsua 

izan da Gernikarentzat, sortu zen unetik merkataritza garatzeko bide egokia baitzen. (3)  

 

 1995-1996 urtean hasita, ekainetik urrira bitarteko larunbat guztietan merkatu 

plaza egiten da, lehenagoko denboretan izaten zena errekuperatu nahiean; hileko lehen 

larunbatetan merkatu bereziak egiten dira, ortuari (indaba, piperra....), abeltzantz 
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produkto (euskal okela, esneko euskal bildotsa, artzai gazta,...), txakoli eta sagardoa, 

artisautzari ... dedikatutakoak izaten dira, produkto bakoitzak bere eguna dauka. 

 Urdaibai mailan baserrietan hartzen diren ortuari produktoen maila oso altua da, 

ezin ahaztu, aspaldi honetan bai “Gernikako indaba” eta bai “Gernikako piperra” 

produktuek lortu duten entzutea eta ospea; egia esan betidaniko produktoak dira, baina 

denominazio honekin lortu nahi izan dena zera izan da, ekoizpen kontrolatu baten 

bitartez bere kalitatea eta jatorri-bermea zaintzea.  

 Eskualdean indaba barietate ugari hartzen da, beltza, zuria, gorria, edo pikarta, 

azken hau produzitzen duten ekoizleek egin dute Elkarte bat, eta “Gernikako Indaba” 

izenarekin finkatu dute barietate hau, berton Gernika aldeko indaba ezeze, Bizkaiko 

alde guztietakoak hartzen ditu barruan, hau da, barietate honetako Bizkaiako edozein 

produktore sar daiteke. 

 

Indaba, kilo edo kilo ta erdiko sakutxuetan merkaturatzen da, beronek 

Elkartearen anagrama darama, eta produktorearen izena, baserria, telefonoa eta 

erregistro zenbakia. Elkartearen helburuak dira: “Gernikako Indaba” barietatearen 

ekoizpena kontrolatzea, merkaturatzen den indabaren kalitatea eta jatorri-bermea 

zaintzea, eta azkenik indaba barietate hau ezagutaraztea, denbora pasatu ahala merkatu 

zabalagoak izan ditzan eta iniziatiba honetan hainbat eta produktore gehiago sartzea. 

Bizkaia mailan sei produktore daude eta berauotatik hiru Urdaibain ditugu. 

 

“GERNIKAKO INDABA” BARIETATEAREN PRODUKTOREAK 
BIZKAIAN 
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 Produktorea Jatorria  

 Izaskun Urzaa Errigoiti  

 Gorka Beitia Artea  

 Felix Urrutia Ajangiz  

 Juana Goikoetxea Mungia  

 Bitor Agirre Gernika  

 Felisa Atela Mungia  

Iturria: Urremendi, Mendi Nekazaritza Elkartea 

 Indaba antzinako eran erein, eskuz batu eta eskuz garantzen da, guztiz 

tradizionala da, gure gurasoek, aiton-amonek egiten zuten bezala, sistema berberak 

erabiliaz. 

   

 Ortuari honetaz aparte badira beste batzuk ere, lehen esan bezala “Gernikako 

piperra” da beste hori, indabarekin egin den bezala Elkarte baten batu dira eta lortu nahi 

diren helburuak berdintsuak dira. Piperra sakuetan merkaturatu beharrean, dozena edo 

dozena biko bandejetan egiten da. Piper lehorrak ere garrantzi handia dauka hemen; 

soloan batzen da uztail edo abuztuan hasita, eta gero kordatu egiten da, ondoren etarte 

edo baserrietako balkoietatik dindilizka jartzen dira lehortzeko, eta gure baserrietan hain 

tipikoa den irudia sortzen dute. 

        Abeltzantzaren arloko produktuei buruz esan behar momentu honetan bost direla: 

Euskal okela,  Esneko Euskal Bildotsa, Baserriko oilaskoa, Artzai Gazta eta Behi gazta. 

Euskal okelari dagokionean txahal okelari buruz hitz egiten gara eta aipatzekoa da 

azkenaldi honetan hainbat produktore dugula eskualdean Label iniziatiban sartunda 

(abeltzantzaren atala begiratu), honek ere badu errepresentaziorik Gernikako 
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larunbateroko azokan, urtean behin txahal bat erretzen da eta jendeari ematen zaio 

dastatzeko.  

 

Euskal Bildotsa eta baserriko oilaskoa ere  beste produktu garrantzitsu bi dira, 

azken honen produktorerik ez dugu gaur egun eskualdean. Artzantza maila ona hartzen 

ari gara, batez ere gaztagintzan, ardi gaztan Maumako gazta, eta behi gaztan 

Bizkaiganeko behi gazta ditugu eskualdean 

Urdaibai mailan Muxika herrian dugu eskualdeko sagardogile bakarra, eta 

jadanik Kandi izenaz merkaturatzen du bere produkzioa, dena den esan behar apurka 

apurka hasi direla sagardoa egiteko sagar barietateak landatzen. 1999. Urtean esate 

baterako Markok (Jose Antonio Bastegieta) hainbat botila sagardo atera zituen 

merkatura. 

 

 Txakolinak oso bide ona darama Urdaibain, 1998. urtean lau baserri ditugu 

txakolina egiten dutenak, Muxikan hiru (Errekatxo, Etxerre eta Kandi txakolinak) eta 

Foruan beste bi (Urdaibaiko txakolina, Lumoko txakolina), Mendatan beste bat da 

(Itsasmendi txakolina) eta aurton 2000. urtean Nekesolo izenaz merkaturatu du bere 

lehen produkzioa Mendatako Pedro Mari Zabala, Menpek. 

 

2.4.1.3.2. “Baserriko produktoak” iniziatiba: zuzeneko salmenta. 

 Baserritarrek bai eskualde mailan eta bai Euskal Herri mailan joera handia izan 

dute beti merkatu eta ferietara joateko, beraien produktoak saltzen, berton eskualdean 

urtean zehar hainbat izaten ditugu, entzutetsuak eta gero eta fama handiagoa hartzen ari 
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direnak, asteroko merkatu plaza Gernikan, astearteetan Bermeon, ganadu feriari 

dedikatutako urriko lehen astelehena, azken astelehena, ekainetik urrira bitarteko 

larunbat bereziak ... 

 

 Bertatik baserritik, inora trasladatu gabe, produktoak saltzeko aukera du orain 

baserritarrak, produktoen salmenta zuzena egiteko, Meneko Elkarteak lan izugarria egin 

du honetan, Elkarte honetan daude bilduta Bizkaiko Mendi Nekazaritza Elkarte 

guztiak.(4) 

 Baserritarrek, iniziatiba honekin, produktoa ekoizten duten toki berean saltzeko 

aukera dute, eta era honetan produktoari etekin osoa atera, honela bitartekariak ebitatuz 

eta nola ez azken kontsumitzailearekin kontaktu zuzenagoa edukiaz. 

 

 Mendi Nekazaritza Elkarteek tokian tokiko lana egin dute, produktoreekin 

egonaz, arlo honetako legediari buruzko azalpenak eman, esplotazioak ahalik eta 

ondoen seinalizatu kanpotik datorrenak horren berri izan dezan, salmenta egingo den 

tokiak behar diren bezala jarri, ... guzti hauek produktore eta Elkartearen arteko 

elkarlanean eraman dira. 

 

 Salmenta zuzena, gure baserrietan gaur ere egiten den zerbait dugu, baina 

jendeak ez du ezagutzen, eta iniziatiba honekin egin nahi dena zera da, argitara eman, 

legalizatu eta gainera kanpotik datorrenari salmenta honen bitartez esplotazioak, eta 

nolabait nekazal mundua nolakoa den ikusteko aukera eman, produkto horren 

elaborazioa eta produkzioa gure nekazal kultura direlako, honekin batera doa erabatean 
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kultura gastronomiko baten ohitura eta beronen iraupena eta zabalkundea. 

 

 Lehen aipatu ditugun moduan, Europar Komunitatearekin ere badaude 

hitzarmenak, eta iniziatiba hau LEADER programaren dirulaguntzaz aurrera eraman da, 

Mendi Nekazaritza, Foru Aldundi eta beraien baserritarren dirulaguntzetaz aparte. 

 

 

 

 Programa honetan sartzeko badira baldintzak, esate baterako: 

 

• 750.000 pezetatik gorako etekin gordina ateratzen duten esplotazioak sar daitezke. 

• Produktoa salduko den lekua, produktoa lortu edo elaboratu zein transformatu den 

toki bera izango da. 

• Osakidetzak, sanitatearen arloan  jarrita duen legeria bete beharko du. 

 

 1995. urtean Gipuzkoan jarri zen martxan iniziatiba, 1996. hasieran 28 

produktore bazituen eta 14 barietate produkto saltzen.Urte honetan zehar logotipo bat 

ere definitu zen, eta mapa gida bat ere argitaratu zen, produktore guztien izen, helbide 

eta saltzen zituzten produktoak espezifikatuz. (5)  

 

 1996. Bizkaian 45 produktore zeuden, berauotatik 6 eskualdean: 

 

“BASERRIKO PRODUKTOAK”, URDAIBAI 
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PRODUKTOREA HERRIA PRODUKTOA 

Sabin Aranburu Muxika Artzai gazta 

Bizkaigane Errigoiti Behi gazta 

Izaskun Jaio Muxika Sagardo/txakolina 

Bitor Bilbao Bermeo Eztia 

Jabier Larrinaga Kortezubi Eztia 

Izaskun Urzaa Errigoiti Ortuariak 
Iturria. Urremendi, Mendi Nekazaritza Elkartea 

 

2.4.1.4. Baserri mundua erakargarri eginez 

 Azken hamarkada honetan, orain artean betidanikoa izan den turismoak, 

demagun “masen” turismo horrek edo denok ezagutzen dugun ohizko turismo horrek, 

apurka apurka natura edo izadiaz zuzen zuzenean loturik doan turismo bati utzi diola 

zabalik halako bidetxoa. 

 

 Azkenengo urteotan natura edo izadiari dedikatutako aisialdi denbora zabaldu 

egin da, batez ere esan dezakegu hiritar bizitza horrek eraginda, eta hiritarrek beraien 

aisialdi denbora eremu natural eta ondo kontserbatuetan igarotzeko halako beharrizan 

bat sentitu duelako eta hor dago demanda, eta gehiago lehen baino sensibilizazio 

handiagoa dagoelako gai honen inguruan. 

 

 Urdaibairen ubikazioa eta beronek eskeintzen duena horretarako aproposa da, 

gure baserri guneak, nekazal mundua bere osotasunean, benetan erakargarria da, eta hor 

dago, orduan egin behar dena zera da: akzio konkretuak diseinatu, nekazal munduaren 

preserbazioa eta kontserbazioa bat lor daitekeelako. 
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 Posible da nekazal munduko ohiturak mantentzea, nekazal mundua erakargarri 

eginez, garapen zuzendu eta kontrolatu batekin batera; gauzak ohizko eran mantenduz 

garapen bat lortzea posible delako. 

 

 

 

2.4.1.4.1. Nekazal turismoaren fenomenoa eta Ondare historiko-kulturalaren 

garrantzia 

 Urdaibain hain bereziak ditugun paisaiak eta natura gure arbaso baserritarrak 

egindako lanari esker mantendu dira, honekin batera ondare eta beste errekurtso natural 

ugari ere, gure kultura eta historiaren parte handia. 

  

 Baserritarrarentzat nekazal mundua bizitza era bat da, urteetan zehar hain 

gogotsu egin duen paisaiaren mantenimendu eta zaintze  lan hori, gure nekazal 

kulturaren ohitura eta tradizioa dira, labore sozio-kulturala da hain zuzen ere 

baserritarrak egin duena. Hau honela izanik, nekazal turismoa, nolabaiten baserritarren 

errenten konplementagarri bihurtzea da, lan honetan diharduten guztiek borobiltzen ari 

diren ideia. (6)  

 

 Nekazaritzarekin batera eramangarriak diren, produktoen salmenta zuzena, 

nekazalturismoak, gastronomia, ondare kulturala, usadioak, ohiturak.... gauza guzti 

hauek dira eskualdeko nekazal mundua garatzen eta aurrera ateratzen laguntzen ari 
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diren aktuazio puntualak. Alde honetan lan ugari egin da jadanik, gauza asko lortu dira, 

baina oraindik geratzen da biderik egiteko. 

 

Ez bakarrik Euskal Herriko Nekazal munduan baizik eta Europako Ekonomi 

Elkartean, hainbat urte funtzionatzen daramaten nekazalturismo esperientzi ugari aurki 

ditzakegu, Urdaibai mailan ere hainbat urte daramatzagu modalitate hau esplotatzen eta 

1988. azaroak Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantzu eta Kultura eta Turismo 

sailek biak batera 295/1988 publikatu zutenetik asko garatu de arlo hau. (7)  

 

 Urdaibain hainbat nekazalturismo etxe daude, 15 hain zuzen ere, Bermeo, 

Errigoiti, Gautegiz Arteaga, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Muxika, Natxitu 

herrietan banaturik. Bizkaiko eskualdeak kontutan izan ezkeroan ikusten dugu gure 

eskualdean izan duela garapen zabalena, 1990ean ireki zen Euskal Autonomi Elkarteko 

lehen nekazal etxea, Txopebenta, Gautegiz Arteagan. 

ESKUALDEA NEKAZALTURISMO KOPURUA 
Arratia-Nerbioi 5 
Bilbo aldea 3 
Durangaldea 5 
Enkarterriak 9 
Gernika-Bermeo 14 
Markina-Ondarroa 7 
Uribe 4 

Iturria: Nekazalturismo gida, 1999 

 

 Nekazalturismoaren bitartez ostatu eta mantenuko turismo zerbitzuak ematen 

dira, eta baserri bakoitzak har dezakeen jende kopurura mugatua da (hamabi lagun 

gehienez). Era honek natura eta nekazal munduarekin kontaktuan, eta etxeko bizitza 
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eginez oporrak igarotzeko aukera ematen du. Ostatuak urte osoan egoten dira zabalik, 

eta era ugaritako zerbitzuak eskaini ditzakete, esate baterako: 

- Ostatu eta gosaria. 

- Ostatu eta, jabeak hara joandakoaren esku utzitako sukaldeaz baliatzeko aukera. 

- Ostatu-erdia ordaintzeko aukera. 

- Ostatu osoa ordaintzekoa aukera. 

 

Sasoirik sendoena uda partea da, ekainean hasi eta irailaren lehen 

hamabostaldirarte, hau da, jendeak oporraldiak hartzen duenaren garaiaz bat egiten du, 

dena den orain artean ezagutu izan den estazionalitate hau ari da apurtzen, baina 

pixkanaka pixkanaka doala diote nekazalturismoko jendeak. Turismo fenomeno honek 

ondorengo eraginak ditu nekazal munduan: 

1.- Nekazariak dituzten diru iturrien konplemento bat dira, gainera beraien baserri 

etxeek konpontzeko aukera bat da. 

2.- Nekazari eta bere semeentzako enplegua sortzeko aukera, eta gainera, bai gizartean 

eta bai euskal baserrian emakumeak izan duen papera errebalorizatzen laguntzen du 

positiboki. 

3.- Apurka apurka gure ondare kulturala barrizten laguntzen du, asko eta asko daude 

balore artistiko handikoak. 

    4.- Tokiko ekonomia berrindartzen laguntzen du (ohiturak, artisauak, gastronomia 

mantentzen), toki askotan etengabeko populazio galtze hori geldierazten laguntzen du. 
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NEKAZALTURISMO ETXEAK URDAIBAIN 
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Iturria: Deustuko Unibertsitateko Geografi Departamendua 
Norberak egina 

 

 

 

 

 Gure eskualdeko ondare historiko-kulturala benetan aberatsa da, aspaldiko 

historia islaturik ikusteko aukera ematen digu, esate baterako Santimamiñeko 

leizezuloek, edo Gernikako Juntetxeak, edo aukera ematen digute baita Bermeo, 
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Mundaka eta Elantxobeko arrantza tradizioetara hurbiltzeko, edo zergatik ez 

barnekaldeko nekazal herri txikietan aurki ditzakegun eleizak, baselizak, Omako baso 

margotua, Arteagako Gaztelua, … eta beste hainbeste gauza, toki eta txoko, denak 

kontutan izateko modukoak, gainera aparteko ingurune batean kokatuta, Urdaibain. 

 

2.4.1.5. Nekazal garapeneko programak Urdaibain 

 Badira urte batzuk, 1995-1996 urtean hain zuzen ere, Mendata eta Muxika 

herriek apostu bat egin zutela. Lehenengo eta behin herri bi hauetan biabilitateko 

estudio bat egin zen, estudio edo ikerketa hau herriotako udaletxeetan, beraien nekazal 

herrietako errealitateak eraginda etorri zen, azkenengo urteetan herriotan izan den 

pixkanakako deterioroa dela eta. Arazorik larriena, izan den poblazio galera ikaragarria, 

eta honi aurre egiteko oraingo desafioa, “poblaziorik gabe ez geratzea eta aurrera 

egitea, herriak hiltzen ez uztea”.  

 Lehen unean ideia bat baino ez zenak, Uremendi, eskualdeko Mendi Nekazaritza 

Elkartean izan zuen erantzuna, 1995-1996 Elkarte honen bazeramatzan urte batzuk 

eskualdeko nekazal herrietan agertzen ziren tankera honetako iniziatibak bultzatzen 

 

2.4.1.5.1.- Mendata eta Muxika: herri biren apostua eta nekazal garapenerako 

estudioa (1995-1996) 

 Ikerketaren lehen fase honetan lortu nahi izan zen helburua Mendata eta Muxika 

herrietan Dinamizazio eta Garapen bat aurrera eramatea posible bazen aztertzea zen, 

horretarako behar beharrezko izan zen herri bietako poblazioa inplikatzea eta beronek 

parte hartzea, ikerketa edo estudio honetatik, eta poblazioak emango zuen erantzunaz 
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beranduago emaitzak eskuan izanik nekazal bizitzaren kalitatearen hobetza bat martxan 

jarriko bait zen. 

 

 Hau honela izanik markatu eta lortu nahi ziren helburuak hauexek: 

 

 1.- Mendata eta Muxikako errealitatearekin bat egin. Berauotan dauden giza eta 

errekurtso materialak zeintzuk diren aztertu, momentu guztian herritarren inplikazioa 

eta kolaborazioa lortuz, hau da, behetik gorantz datorren zerbait izan daitela, eta inoiz 

ez goitik beherakoa, ideiak beraiengadik atera behar ziren. 

 

 2.- Lehen sektorea hobetu eta dibertsifikatu. Baserritarrak dituzten diru sarrera 

iturriak dibertsifikatu alternatibak bilatuz, interesa duten guztiei laguntza emanez. 

 

 3.- Herriotako gazte jendea berton geratzeko estimulatu. Ohizko nekazal 

esplotazioei alternatiba ekonomikoak bilatzen lagunduz. 

 

 4.- Nekazal guneotako bizitza kalitatea hobetu. Ikerketa aurrera eramango den 

herriotan behar diren infraestrukturak jartzea apurka apurka, berauotan dagoen ondare 

kulturalari zabalkunde handiagoa emanez, hau da, nekazal mundua erakargarriagoa 

eginez. 

 Udaletxeek eskema hau eskura izan zutenean Urremendi Mendi Nekazaritza 

Elkartera urreratu ziren, eta proposamen honek laister izan zuen erantzuna eta laguntza 

ekonomikoa baita. 
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 Era honetan, Mendata eta Muxika herriek izan ziren eskualde mailan lehenengo 

aldiz era honetako programa aurkeztu eta martxan jarriko zutenak. Momentu hartan 

beharrezkoak ziren bai giza, materiale eta ekonomi errekurtso bolumenagatik ezin izan 

zen programa eskualdeko beste herri batzuetara hedatu, baina honek ez zuen esan nahi 

beranduago eskualdeko beste herrietara ere zabaldu ez zitekeenik era bereko 

proiekturik, eta hala gertatu zen ere, Morga sartu zelako 1997-1998 ekitaldian. 

 

Ikerketa Gernika-Bermeo eskualdeko nekazal guneak berrindartzeko iniziatibaren 

barnean sartzen da, Urremendi, Mendi Nekazaritza Elkarteak lan egiten duen linea 

berean. 

 

 Momentu honetan denok dakigu, ez Urdaibaiko baserria, baizik eta Euskal 

Herriko baserria ere nahiko momentu latzak igarotzen ari dela, eta oso zaila egiten dela 

arazo honi konponbidea aurkitzeko alternatiba operatiboak bilatzea. Belaunaldi askotan 

baserria izan da, nekazal munduak izan duen diru iturri bakarra, baina badirudi hori 

historiarako geratu den zerbait dela, eta orain nekazal munduaren geroa edo etorkizuna, 

hiritar bizitzarekin zer ikusia duten ekintzetan dagoela. 

 

 Lehen aipatu bezala estudio honen helburua, Mendata eta Muxika herrietan 

nekazal garapen eta dinamizazio estudio-proiekto bat aurrera eramatea zen, momentu 

guztian poblazioa protagonista zuzena izango zelarik. Hau honela izanik egin 

beharrekoak hauexek ziren: 
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 1.- Herri bietako herritarrei proiektuaren nondik norakoak azaldu. 

 2.- Mendata eta Muxikako herritarrekin bat egin, komunikazio ireki bat lortu. 

 3.- Garapenerako izan zitezkeen proposamen desberdinak ondo zehaztu. 

 4.- Apurka apurka baserritarren artean agertzen joango ziren beharrizanak 

kanalizatzeko talde promotore bat eratu. 

 5.- Hurrengo fasean eman beharko ziren urratsak edo pausuak ondo konkretatuta 

utzi, agertuko ziren proiektuak martxan jartzeko. 

 1996ko ekainerako estudioa bukatutzat eman zen, eta behin eta berriz errepikatu 

izan ditugun arazoak argi eta garbi gailentzen ziren azterketan: 

 

• Herriok izan duten populazio galera. 

• Populazioaren zahartzapen garrantzitsua. 

• Urteetan eman zen etengabeko exodoa. 

 

 Proiektua oso ondo onartua izan zen herritarren artean bai Mendata eta bai 

Muxikan, Muxika herrian, Ibarruri aldean izan da populazio galera nagusiena, 

eskualdeko nagusiena hain zuzen ere, eta horrek eraginda edo berton izan zen 

erantzunik zabalena, zerbait egiteko eta geldirik ez gelditzeko populazioaren gogoa argi 

geratu zen, ondorioz hasieran Muxikako auzune hau eta Mendata bere osotasunean 

hartu ziren hurrengo pausuak emateko. 

 Hilabeteetan zehar, Mendata eta Muxikako baserritar asko bisitatu ziren, alde 

batetik, baserritarrak beraien egoera ikusirik proposatu zituzten alternatibak zeintzuk 

izan ziren bilduz, eta beste aldetik, herria bere osotasunean aurrera ateratzeko bildu 
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ziren proposamenak. 

 

 Baserritarren artean garapenerako proposamenenik ugarienak orain dituzten 

esplotazioen handitzea-hobetzea, eta baserriaz zer ikusia dutenak izan ziren, baina 

alternatiba berritzaileagoak ziren goratu zituztenak. 

 

 Mendata eta Muxikako herrien potentzial turistikoa, paisajistikoa, historikoa eta 

kulturala aprobetxatzea ziren beraien ustez momentuz esplotatzen hasi beharreko 

puntuak edo elementuak. 

 

2.4.1.5.2- Nekazal garapeneko programaren proba pilotoa martxan: balantze 

positiboa, partizipazio eta erantzun sozial altuak. (8)  

 

 Behin 1996ko udan estudioa amaitu zenean, eta poblazio biei estudiotik 

ateratako ondorioak azaldu ondoren, eta instituzioak ere beraien hausnarketa egin 

ondoren, urte bereko azkenengo lau hilabeteetan, irail, urri azaro eta abenduan hain 

zuzen ere, proba piloto bat martxan jartzea erabaki zen; honi hasiera eman aurretik 

herritarren aurrean azaldu ziren estudio edo ikerketaren ostean bildutako ondorioak. 

 

 

 Lehenengo eta behin, Mendata eta Muxikako herritarrekin tankera honetako 

beste esperientzia batzuk ikustera eramatea positiboa izan zitekeela pentsatu zen, Zerain 

(Gipuzkoa) herrira abiatu ziren, batez ere herritarrek ikus zitzaten han egindako gauzak, 

nekazal garapena zer zen ulertarazteko, eta bai Mendata eta Muxikan posible zela 
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aurrera egitea , “Zerain Parke Kulturala” proiektua ezagutzeko aukera izan zuten 

herritarrek, eta hemendik aurrera erreferentzi moduan izango zuten esperientzia hau. 

 

 Hainbat bilera egin ziren, herrietako kolektibo guztiekin ( emakume, gizon, 

gazte eta ume), beraien iritziak ezagutu, proposamenak aztertu, eta nolabaitean 

herrietara hurbildu, lanean arituko ziren teknikoek gero eta ezagunagoak egin zitezen, 

inkesta edo beste zerbait egin behar zenean gauzak errezago izateko. 

 

 Lau hilabete hauetan, hurrengo urtean martxan jarriko zen ekintzen multzoari 

forma ematen saiatu ziren, teknikoek eta udaletxeek elkarlanean, batez ere, lehenengo 

eta bat herri eta auzuneei bizitza sozial bat emateko eta bigarrenez, ahal bazen, bizitza 

ekonomiko bat eman ahal izateko, etorkizuneko herriak egiteko. 

 

 Lau hilabeteren ondorengo emaitza oso positiboa suertatu zen, eta herritarren 

partehartze oso altua aipatzeko ezaugarrietariko bat dugu. 

 

 Mendatako herrian esate baterako poblazioaren ia %45ak hartu zuen parte 

gertatu ziren ekintza guztietan, Muxikan berriz (Ibarruri auzoan) poblazioaren %20ak 

hain zuzen ere. 

2.4.1.5.3.- “Mendata eta Muxika berpiztuz, bigarren fasea” eta “Baserria Landuz” 

proiektuak (1996-1997)  

 

 Aipatutako lau hilabete horietan, talde edo kolektibo desberdinekin lan egin 
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ondoren, 1996-1997. urtean aurrera eramango ziren ekintzen plangintza bat aurkeztu 

zuten udaletxe biak Urremendi Mendi nekazaritza Elkartean, hau da, hilabete horietako 

emaitzen berri zehatza ere emanaz. 

 

 Aurkeztutako lan egitaraua, herritarrek beraiek esan eta hausnarturiko ideiak eta 

proiektuekin gertatu zen, kolektibo desberdinen iritziak kontutan izan ziren, urte 

honetarako programa egiterako orduan. 

 

 Lortu nahi zen helburuetariko bat hauxe zen: kolektibo desberdinekin lan egin 

eta giza arlo hori ondo preparatu ondoren, arlo ekonomikora salto bat emateko aukera 

eman, nekazal poblazio hauetan beranduago emango ziren alternatiben oinarriak jarri. 

 

  Helburu hau lortu ahal izateko garatu beharko ziren ekintzak: 

 

• Kolektibo desberdinekin ekintzak: kolektibo bakoitzari dagozkionak, eta elkarlana 

bultzatuz. 

• Zerbitzu eta ekipamendu komunitarioen kreazio eta dotazioa: giza arloa bultzatu, 

elkarlanean aritu eta ez bakarrik errentabilitate soziala, baizik eta ekonomikoa ere 

lortu ahal izateko. 

• Informazio eta komunikazio ekintzak: alde batetik herri biotako herritarrak 

sensibilizatzeko eta bestalde kanporantz begiratuz, herrien promozio bat egin. 

• Autofinanziazioa eta gestio ekintzak: pixkanaka pixkanaka ekintza planifikatu, eta 

programaren finanziazio eusgarri bat lortu ahal izateko. 
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 Era honetako programetan oso garrantzitsua da arlo soziala, hau da oso ondo 

planifikatu ziren kolektiboekin egin beharreko ekintzak, beraiek direlako azken batean 

benetako protagonistak, eta herrien alde egingo dutenak. 

 Grupo desberdinekin egindako ekintzetan beti bilatzen dira helburu batzuk eta 

xede batzuk: 

- Helburuak: bi eratakoak, alde batetik erlazio sozial mailakoak eta bestetik aukera 

ekonomikoak lortzekoak. 

- Xedeak: herri bien arteko kolektiboen artean erlazio soziala mantendu edo gehitu, eta 

aukera ekonomikoak bilatzeko perspektiba horretan hasi, herrien garapenaz lotuta 

doazen ekintzetan parte hartzeko, talde partizipatiboak izan daitezela, beraiek bait dira 

Mendata eta Muxikako etorkizuna. 

  

 1996-1997. urtea oso urte inportantea izan zen Urdaibaiko nekazal herri bi 

hauentzat, ia hiru urteko lanaren ondoren herritarrak benetako emaitzak ikusten hasi 

zirelako, urteko programa benetan positiboa eta aurrerantzean lanean jarraitzeko oso 

erabakikorra suertatu zelako. 

 

 

 Urte honetan jarri zen nolabait gerorantzean egin diren gauza guztien lehen 

harria, gainera lortutako emaitzak eta egin daitekeen balantzea oso positiboa da: 

 

1. Partehartzea:   Poblazioaren %48ak hartu zuen parte 
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2. Errentabilitatea: Guztiz positiboa  

 

 Soziala: 

  - Kolektiboen arteko erlazioak gehitu ziren (infraestruktura 

komunitarioak). 

  - Euskal Herri mailan martxan dauden beste nekazal garapeneko 

programekin erlazioak gehitu ziren. 

 

 Kulturala: 

  - Baserri munduko usadio eta ohituren berreskuratzea eman zen. 

   

 Ekonomikoa: 

  - Informazio gune eta baserri produktoen promozio puntu bat martxan 

jarri zen Mendatan. (Artape, Nekazal Ekintzen Bulegoa) 

 

  - Puntu horretan parte hartzen dute: 

   . 3 artisauk 

   . 11 artisau transformatzailek 

   .  3 produktorek 

  - Enplegu sortzea: 

   . 3 teknikari  

 

 Gaur egun ere bai Mendata eta Muxikako udalek, biak jarraitzen dute 
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elkarlanean, eta benetako ahaleginak egiten ari dira nekazal herri txikiak hil ez daitezan, 

bertan behera gera ez daitezen, etorkizun bat izan dezaten. 

 

Talde desberdinekin ekintza pila bat egiten dira urtean zehar, emakume taldeak 

Elkarte bat sortu du lanean aritzeko (“Baserria Landuz Elkartea”), urtero urtero nekazal 

feriak egiten dira bai Mendata eta bai Muxikan, herriak ezagutzera emateko eta bide 

batez bertoko produktuak ezagutzera emateko, kontutan izanik ekintza guzti hauen 

atzean herritarren elkarlana eta harreman sozialak bultzatzen direla. Mendatako herrian 

hurrengo proiektua museo etnografiko bat zabaltzea da, herriaren nekazal historia bildu 

eta jendeari erakusteko asmotan. 

 

Era honetako proiektuak eta iniziatibak oso positiboak dira, herri txikietan 

mugimendua sortzen dutelako, eta bizitu egiten dituelako nolabaitean, iniziatiba honi 

jarraituz esan behar 1998ko udan Morga herrian eman ziotela hasiera tankera bereko 

programari, eta erantzun oso ona izan duen poblazioaren aldetik.  
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3.1. Euskera: balore kultural garrantzitsua Urdaibain 

 Orain, gaur egun ezagutzen dugun Urdaibai, mendi, landa, baso ... gizakiak eta 

naturak biak batera lan egin ondorengo emaitza da, harro sentiarazten gaituen zerbait. 

Ez dago dudarik eremu hauetako protagonista direla nekazal guneak, baserriak, eta nola 

ez berauotan oraindik aintzinako eran ia ikutu gabe gordetzen edo mantentzen den 

EUSKERA. 

 

 Urdaibai ez da bakarrik gure begiek ikusten dutena, landaredia, animaliak, 

baserriak, zerbait gehiago izkutatzen da guzti horren atzean, Urdaibai denok gara,  

Erreserba Biosferaren barne bizi garen guzti guztiok osatzen dugu, eta guk burutzen 

ditugun ekintzak, gure jokaerak eta portaerak guztiek dute eragina Urdaibai izenarekin 

ezagutzen dugun horretan. 

  

 Beronen hastapenetatik gaur egunerarte egin diren estudioak edo ikerketak 

gehien gehienak linea jakin batzuetan enmarkaturik joan direla esango nuke nik, 

geografi fisiko, biologi edo geologi mailan hain zuzen ere, baina horretaz gain beste 

hainbat aspektu daude baserri eta hiritar bizitzaren egunerokotasunean. 

 

 Lehen azaldu bezela, baserri mundua oraindik nahiko tinko mantentzen da, 

nekazal nukleo gehientsuenak pertsonalitate propioarekin, eta horren barne gordetzen 

den hizkuntza, eguneroko lanean, eguneroko herri bizitzak sortzen dituen espresaerak, 

hitzak, esamoldeak ... guzti hori ere  Urdaibairen parte da. 
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 Horregatik, baserrian edo nekazal mundu honetan hain balore garrantzitsua den 

EUSKERAren jatortasuna eta aberasgarritasuna gordetzea, baserri guneen 

prezerbaziotik pasatzen dela esango nuke nik, eta Urdaibain bizi garenon lana dela guzti 

hori mantentzea gure atzekoek ere ezagutu dezaten, baina horretarako behar 

beharrezkoa da gaur egun zer dugun, hau da, oraingoa jasotzea/biltzea gerorako 

gorde ahal izateko. 

 

 Badakigu baserria azkenengo hamarkadetan asko aldatu dela, baina dena den 

ohitura asko eta asko mantendu egin dira eta hor jarraitzen dute, eta berauokin batera 

euskera maila ere, belaunaldiz belaunaldi mantendu da euskera ere, beste gauza asko 

gorde diren bezalaxe, baina ezin ukatu beste hainbat gauza gelditu dela bidean eta sasoia 

dela era honetako lan baten bitartez herri bizitzaren aspektuak eta eguneroko 

komunikazio elementua den  hizkuntza bat eginik aztertzea. 

 

3.2. Gure hizkuntz zaharra Urdaibaiko giroan 

 Urdaibain, bai baserri eta bai hiri giroan euskara maila altuak ditugu, jakina 

nekazal guneetan maila hau indartu eta sendotu egiten da. 

 

 Aztertzeko pertsona heldu edo nagusiengana jo da, beraiek direlako lehenagoko 

euskera mantentzen dutenak, eta arin ez bagabiltza beraiekin eramango duten altxorra 

delako, beraz honekin batera ez bakarrik euskeraren testigantza bat, baizik eta garai 

bateko gizartearen testigantza jasoten ari gara, zeren eta euskerak asko bait dio gizarte 

bati buruz.  
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ESKUALDEKA BIZKAIKO POBLAZIO EUSKALDUNA  
 
 1970 1981 1986 
ESKU. Eusk. % Eusk. % Eusk. % 
Uribe.Itsas.   12.990   19,91   13.803   13,03  18.996   15,66 
Uribe Butroe   14.437   93,17   11.456   64,05  11.804   65,80 
Hego Uribe   8.857   10,35   15.264   15,02  17.524   16,77 
Arratia   9.765   73,31   8.219   67,80   8.579   67,92 
Busturia   32.802   77,97   31.074   70,98  32.101   71,62 
Durangaldea   27.776   39,19   30.596   35,91  33.616   37,83 
Lea-Artibai   24.151   83,81   23.151   82,09  24.303   83,19 
OROT.   130.778    133.563    146.923  

                               Iturria: Iñaki Markinez: Dialektologiako Eskola Apunteak 
XXIII Udako Euskal Ikastaroko egokituta, Derio 1992. 

 
 Aurreko grafikoan ikusi ahal izan denez, Urdaibain (Busturialdearekin 

identifikatuta) 1986. urteko datuen arabera populazioaren  %71a euskalduna da. 

 

3.3. Herria eta hizkuntza: eredu bat aztertzen 

 Urdaibaiko euskerak mendebaldeko euskerari dagokio 1869. urtean Bonapartek 

egin zuen sailkapenari jarraituz, eta nola ez eremua osatzen duten hogeita bi 

herrialdetariko bakoitzak bere berezitasunak ditu, hiztegi aldetik, entonazio aldetik, ... 

nahiz eta euskerari dagokionean denak mendebaldeko bizkaieraren multzoan sarturik 

egon. Alde honetatik aipatzekoa da Urdaibain ditugun itsaserriak, Bermeo, Mundaka, 

Ea edo Elantxobe hain zuzen ere besteengandik apur bat desberdintzen direla, lehen 

aipatutako hiztegi, entonazio edo azento maila horretan, kontutan izan behar da berauok 

arrantzale herriak direla, eta ondorioz  nekazal herrietan propioki sortzen den hizkeraren 

parekoa sortzen dela berauotan ere. 

 

 Urdaibaiko hizkuntzaren nondik norakoak eta beronen jatortasuna eta 

aberastasuna nolakoak diren ikusi ahal izateko, herri bat aukeratu da, hain zuzen ere 

Mendata, ez inongo berezitasunik duelako, ez beste edozein aspektutan besteengandik 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 524  

gailentzen delako. Ildo berean jarraituz, esan behar ni bertakoa izateak paper 

garrantzitsua jokatu duela aukeraketan, dena den era honetako estudioak edo jasoketak 

beste herri guztietara zabaldu daitezke, oraingo honetan aukeratu beharrean izan banaiz 

ere, denak egitea luzeegia litzatekeelako. 

 

 Mendata herri nekazaria dugu, eskualdeko beste zenbait herri bezalaxe, 

horregatik berton eta beronen albo herrietan bildu diren hitzak, espresioak, esamoldeak 

nolabait Urdaibaiko nekazal giroko beste herri guzti horien ezaugarri ere badira, hau da, 

beste herri batzuetara ere aplikagarria dela. 

 Mendatak 22,4 Km²ko zabalera du eta 1996an egindako erroldaren arabera 332 

biztanle bizi dira Albiz, Elejalde, Marmiz eta Olabe auzuneetan banatuta, hurrengo 

orrialdean agertzen den kokaera mapan ikus daitekeenez. 

 

 Herri honetako euskeraren jasoketa bat egin dut, alde batetik etno-testoak/ herri-

ipuinak, esaera zaharrak eta esamoldeak, abesti zaharrak, azentoan ikutu bat eta hiztegia 

landu dira; eta beste aldetik, maila formalago bat osatuz deklinabide eta aditza. 
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3.4. Mendata eta euskera 

 3.4.1. Hitzaurrea 

  3.4.1.1. Nire lekukotasuna 

 Ni Mendatan jaio eta bertan bizi naiz Argintxoa baserrian guraso, bi neba eta 

amonarekin, jaio naizenetik bizi izan naiz nekazal mundu honetan murgilduta eta zer 

hobeto lan hau egiteko egoera hau aprobetxatzea baino. Mendatakoa izateak oso 

abantail asko ekarri dit, batez ere bertoko jenteak betidanik ezagutzen nautelako eta 

momentu guztian izan ditudalako prest laguntza eskeintzeko. 

  

 Egia esan asko ikasi dut, eta ikasteko geratzen zaidana, beraiekin, hiztegi aldetik, 

espresaera, esan moldeak ... guk gazteok, jasotako gauza asko ezagutu ere ez ditugu 

egiten eta belaunaldi gehiago igaro ahala pixkana pixkana galtzen doa guzti hori, 

gainera baserri giroa sakonago ezagutzeko aukera ezin hobea izan da. 

  

 Orain da momentu edo une egokia gure toki eta herri guztietan, oraindik euskera 

aberats eta jatorrak dirauen bitartean, Urdaibaiko balore kultural garrantzitsu honen 

testigantza gure atzekoei utzi ahal izateko, nere ustez behar beharrezkoa da 

jasotzea/biltzea gorde ahal izateko. 

  

 Begi  bistakoa da gure aititen belaunalditik gurasoenera gauza asko eta asko 

galdu dela euskeraren kulturaren alorrean, eta zer esanik ez gurasoen belaunalditik 

geurera, orduan - zer gelditzen da gure ondorengoentzat?, ahozkoa galtzen badoa, 

idatziaren testigantza bat uztea baino zer gutxiago. 
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3.4.1.2. Mendatako Udalerria 
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3.4.1.3. Mendata eta euskera 

 Mendatako herrian euskeraren oso altxor berezi eta bitxia dugula esan dezakegu, 

kontutan izan behar dugu berton bizi den populazioaren ia %30 hirurogei ta bost urtetik 

gorakoa dela eta aspektu aipagarria da, gehienek erdal hizkuntzaren oso eragin edo 

ikutu txikia dutela. 

 

 Nire ustez hor daukagu aztertzeko iturria, baina lehen bai lehen bestela beraiekin 

eramango dute euskeraren altxor preziatu hori. Nire azterketa edo estudio honetarako 

konturatu naiz 50-55 urtetik gorako herritarren iturrietara jotzea dela komenigarriena, 

zeren eta hainbat eta gazteago izan euskeraren jatortasuna galtzen bait da beste 

hizkuntza batzuen eraginez, kasu honetan erderaren eraginez, dena den, Mendata beti 

izan dugu herri euskalduna eta hala jarraitu dezala denbora luzean. 

  

 Mendata herriko euskera 1869. urtean Bonapartek egindako sailkapenari 

jarraituz Gernikako barietatekoa da, eta hurrengo mapan agertzen dira adierazita P. de 

Yryzarrek eginiko hizkera mugak.  

  

 Mendata nahiko herri txikia da, hirurehun biztanle bizi dira Albiz, Elexalde, 

Marmiz, Mendaturi eta Olabe auzuneetan banaturik, bertoko herritarrek  Elexalde eta 

Albizen dauden eleizei dagozkielarik; eta badirudi hortik sortzen direla Mendatako 

hizkeran halako ezberdintasun txiki  batzuk,  batez ere Albiz eta beste auzuneen artean. 

  

 Mapan ikusi ahal izan denez Albizko auzunea, Arbazegi eta Murelagatik oso 

hurbil dago, eta sailkapenaren arabera ekialdeko bizkaierari dagozkielarik, Markinako 
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barietateari hain zuzen ere, gainera zera esan behar da, Albizko herritarrek beti izan 

dutela albo herri horietarako joera, eta hizkera horretatik gauza asko onartu dituztela. 

 

 Mendata bezalako herri txiki batean, hain hurbil egonik ere badira 

desberdintasunak, esate baterako -tz ahoskeratzerakoan  eta -oa bukatzen diren hitzetan 

dira nabarmenenak, esate baterako: 

 

  Beste auzuneak        Albiz 

  etzie      etxie 
  etzekoa     etxekue 
  Bilbokoa     Bilbokue 
            *emengoa     emengue 
  astoa      astue 
 

 

 Ikusten denez diferentziak ez dira hain aipagarriak, baina honelako herri txiki 

baten emateak bai merezi du aipatzeak. Gaur egun, exodoaren eraginez, ikusten da 

auzune bezala asko galdu duela Albizek, bai poblazioari dagokionean eta bai baserri 

etxeei dagokienean, baina 60. hamarkadararte oso nukleo garrantzitsua zen, eleiza, 

eskola (gaur itxita), bertoko baserritarrek Munitibar, Durango alderako joera handia izan 

dute betidanik, hor egon daiteke nabaritzen diren desberdintasun horientzako azalpena.  

 

*Oharra: Herriak ahoskatzen duen bezala jaso ditut hitzak eta horregatik ez da jarri -h hizkia. 
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P. DE YRYZARREK EGINIKO HIZKERA MUGAK  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 531

3.4.1.4. Mendataren kokaera bizkaieraren barruan 

 L.L Bonapartek 1869. urtean Euskeraren barietateei buruzko sailkapenari 

jarraituz, Mendatako euskera Bizkaieraren barruan Mendebaldekoa dela esan behar 

dugu, eta honen barnean Gernikako barietatekoa hain zuzen ere. Berak egindako 

sailkapena hurrengo hau da eta barietateen  mugak erakusteko sailkapenaz batera 

eginiko mapa ere eransten da:  

 
   1. Ekialdekoa Markina 
   
   
  Gernika 
  Bermeo 
  Gaminiz (Plentzia) 
    I.      BIZKAIERA   2. Mendebaldekoa Arratia 
  Orozko 
  Arrigorriaga 
  Otxandio 
   
   3. Gipuzkoa Bergara 
  (Leintz) Gatzaga 
   
  Hernani 
  Tolosa 
   4. Iparraldekoa Azpeitia 
   
    II.   GIPUZKERA   
   5. Hegoaldekoa Zegama 
   
   
   6. Nafarroakoa Burunda 
  Etxarri Aranatz 
   
   7. Ultzamakoa Lizaso 
   8. Baztangoa Elizondo 
    III.   IPARRALDEKO   9. Bortzirietakoa Bera 
            NAFARRERA  10. Arakilgoa Huarte-Arakil 
            GARAIA 11. Araizkoa Intza 
 12. Gipuzkoakoa Irun 
   
   
 
  Sara 
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 13. Berezkoa Ainhoa 
    IV.   LAPURTERA  Donibane Lohizune 
   
 14. Nahasia Arrangoitze 
   
  Egues 
  Olaibar 
 15. Ekialdekoa Artzibar 
    V.  HEGOALDEKO  Erro 
          NAFARRERA  Auritz 
          GARAIA   
 
 

16. Iltzarbekoa Gares 

   
  Oltza 
 17. Mendebaldekoa Zizur 
  Gulina 
   
   
 18. Berezkoa Atharratza 
   
    VI.  ZUBERERA  Bidankoze 
 19. Erronkariera Urzainki 
  Uztarroze 
   
  Garazi 
  Amikuze 
 20. Garazi-Amikuzekoa Bardoze 
  Arberoa 
   
   
  Beskoitze 
 21. Aturrikoa Urketa 
   
    VII.  EKIALDEKO   
            NAFARRERA   
            BEHERA   
       22. Zaraitziera Zaraitzu 
   
 23. Baigorrikoa Baigorri 
   
  Uztaritze 
 24. Lapurdikoa  
  Lekorne 
   
  25. Aezkera Aezkoa 
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 Beraz ikusi dugunez, zortzi euskalki, hiru talde nagusitan banatuta ditugu, alde 

batetik lehena Bizkaierak osotzen du; bigarrena Gipuzkerak, Iparralde eta Hegoaldeko 

nafarrera garaia eta Lapurterarekin; eta hirugarren taldean Zuberera, Ekialdeko eta 

Mendebaldeko nafarrera beherearekin. 
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3.4.1.5. Grabazioak 

 Herrian dauden auzune guztietan, eta albo herri batzuetan egin ditut grabaketak, 

lehenengoak neure etxean hain zuzen ere, amumari, guraso eta osabei.  

 

 Elkarrizketak informante edo berri emaileen etxeetan egin ditut, eta gainera den 

denak pozik egon dira edozein gairi buruz luzaroan kontu kontari aritzeko, egia esan ez 

dut izan inongo arazorik ez eragozpenik beraiengana hurbiltzeko. 

 
 Adinekoek sarri askotan horregatik edo haregatik ez dira gogoratzen lehenagoko 

kontuetaz eta batzuetan nik neuk  “zirikatu” behar izan ditut, eta behin apur bat bideratu 

ezkeroan erantzunak ugerituz joan dira. 1994ean egin nituen grabazioak eta ordutik 

berri emaile batzuk, bizitzaren legean utzi egin digute, baina beraien ahotsa hemen 

geratu da gurekin betirako. 

 

 Egia  esan  Mendatako hiztun guztiak grabatzea  litzateke onena  etorkizunerako 

erreferentzi zabalago bat gelditzeko, denak ezin grabatu baina asko bai, hurrengo 

atalean aurkezten dut berri emaileen zerrenda. 

 
3.4.1.6.  Berri emaile edo Informanteak 

 Elkarrizketak 1994garren urtean eginak dira, beraz erreferentzi moduan urte hau 

hartuko dugu. Grabazioak egiteko momentuan jende hau izan dut kontutan: 

 

 - Mendata barruan jaio eta auzune berean bizi direnak. 

 - Mendata barruan auzunez aldatu direnak. 

 - Mendatatik kanpora bizitzen joan direnak (batez ere albo herrietara) 
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 - Mendatara bizitzen etorritakoak (albo herri edo hiritik). 

 - Inguruko herrietakoak. 

 

Informanteak ( grabaketak 1994. urtean eginikoak dira) 

  

SUSANA MANDALUNIZ 

 Neure amuma da, 74  urte ditu eta Mendaturi auzoan dagoen Argintxoa baserrian 

bizi izan da beti (ni orain bizi naizen baserri berean). Betiko baserritarra, ia 60 urte 

daramatza astelehenero Gernikako merkatu plazara joaten, bendaja saltzen. 

 

 JOSE IGNACIO MALLEA 

 Nire aita da, 55 urte ditu, eta Elexalde auzuneko Arketa baserrian jaio arren nire 

amarekin ezkontzean Argintxoa baserrira etorri zen bizitzera. Baserritarra eta Gernikako 

lantegi batean lan egiten du. 

 

 KRISTOBAL BASTARRETXEA 

 Mendaturi auzoko Etxebarri baserrian jaio zen orain dela 72 urte, baserritarra eta 

Gernikako lantegi batean egin du lan, orain erretiratuta dago. 

 

 MARTINA BASTARRETXEA 

 Aurrekoaren arreba dugu, orain dela 70 urte jaio zen baserri  berean eta 

Mendaturi auzunean bizi da Errementariko etxean, baserritarra izan da. 

 ELIAS SOLOLUZE (1928-2000) 
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 Lamikiz auzoan jaio zen Etxe Zahar baserrian, Martina Bastarretxearekin 

ezkondu ondoren Mendaturi auzora etorri zen bizitzen, eta Errementarikoa baserrian 

bizi izan zen 2000ko otsailean utzi zigun arte. 

  

 TOMAS ELORRIETA (1900-1997) 

 Mendatako zaharrenetariko bat, 1900. urtean munduratu zen Mendaturi auzoko 

Etxebarri baserrian jaio eta bizi zen 1997ko urtarrilean hil zen arte. 

 

 MARGARI CENIGAONAINDIA 

 Zarra auzuneko Laprastei baserrian jaio zen Margari orain dela 79 urte, Tomas 

Elorrietarekin ezkontzean Mendaturi auzora etorri zen bizitzera. 

 

 IZIAR ENBEITA 

 Muxikako Ariatza auzoan dagoen Uspetxa baserrian jaio zen orain 75 urte, 23 

urte zituela Mendatar batekin ezkontzean Elexalde auzunera etorri zen bizitzen, 50 urte 

baino gehiago daramatza gure herrian. 

 

 FLORENZIO ELORRIETA 

 Mendaturi auzuneko Oleta baserrian jaio zen orain dela 74 urte, orain erretiratuta 

egon arren, berak dioenez oraindik baserri lanean jarraitzen omen du. 
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 BEGOÑA LAMIKIZ 

 Neure ama da, Mendaturi auzoko Argintxoa baserrian jaio zen orain dela 49 

urte, gaur egun ere berton bizi da, eta baserrira eta etxeko lanetara dedikatu izan da. 

 

 GLORIA MALLEA 

 Nire izeba da, Mendatako Elejalde auzoan dagoen Arketa baserrian jaio zen 

orain dela 55 urte, eta berton Mendatan bizi da, ezkondu zenetik Mendaturi auzoan. 

 

 PILAR MANDALUNIZ 

 Mendaturi auzoko Argintxoa baserrian jaio zen 1929an, Ibarruriko batekin 

ezkontzean Abadianora joan zen bizitzen, baina oraindik Mendatako hizkera 

mantentzen jarraitzen du. 

 

 JOSE MANUEL LAMIKIZ 

 Mendatako Argintxoa baserrian munduratu zen 1942an, nahiz eta orain 

Gernikan bizi, lotura sendoak ditu bere jaioterri eta baserriarekin. 

 

 FERNANDA MANDALUNIZ 

 Mendatan jaio zen 1925ean Argintxoa baserrian. Hau ere Ibarruriko batekin 

ezkontzean Abadianora joan zen bizitzen, baina bertoko hizkera mantentzen du. 

 

 IRENE ZUBIZARRETA 

 77 urte ditu eta Mendatako Marmiz auzoko Kurtzia baserrian jaioa dugu. 

Arratzun bizi izan zen urte batzuetan baina ia 38 urte daramatza Gernikan bizitzen. 
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 LEON UNDABARRENA (1913-2000) 

 Muxikako Ibarruri auzoan jaio zen, 10 urte zituela Forura joan zen bizitzen eta 

berton hiru urte egon ondoren, 14 urtetik aurrerakoa Mendatako Zarra auzoko Kakatxa 

baserrian eman du. Baserritarra eta betiko euskalduna.  

 

 MIGUEL GORRIÑO (1917-1999) 

 Mendatako Marmiz auzoan dagoen Zaldibisker baserrian jaio zen, betidanik bizi 

izan da berton eta baserritar moduan eta herriko postari eta alguazil modura egin du lan, 

1999ko otsailean utzi zigun arte. 

 

 ROSARIO AGIRRE 

 Miguelen emaztea da, auzune bereko Zarrabeiti baserrian jaio zen orain 74 urte, 

eta Miguelekin ezkondu zenetik Zaldibisker baserrian bizi da, ia 50 urte daramatza 

berton. 

 

 MARI CRUZ GANDARIAS 

 Ajangizko Antxosolo baserrian jaio zen orain 51 urte, Gernikan ere bizi izan da, 

baina hainbat urte daramatza Ajangizko Kanpantxu auzoan bizitzen. 

 

  CELESTINA ALTUNA MENDIOLA (1905-1995) 

 Etxanoko Boroa auzunean dagoen Farola baserrian jaio zen 1905eko apirilaren 

hamaikan, baina 45baino gehiago eman ditu Gernikan. 
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EULALIA INSUNZA 

 Muxikan jaio zen orain dela 66 urte baina Florenzio Elorrietarekin ezkontzean 

Mendatako Oleta baserrira etorri zen bizitzen eta ia 35 urte daramatza berton. 

 

 AGUEDA OLABARRIAGA 

 Arteagako Muruetagana auzunean jaioa da 1907ko otsailaren bostean, baina 

gazte gaztetatik Gernikan bizi da. 

 

 MARIA CONCEPCION MINGO  

 Arratzun jaio zen orai dela 49 urte, hainbat urte daramatza Gernikan bizitzen, eta 

Mendatako herriarekin lotura handia dauka neure osabarekin ezkondu zenetik. 

 

 IMANOL GANDARIAS 

 Mendatako, Mendaturi auzoko Argintxoa baserrian jaio zen orain dela 59 urte, 

ezkontzean Durangora joan zen bizitzen baina herri honekin lotura handia izaten 

jarraitzen du, eta bertoko hizkera mantentzen du. 

 

 IÑAKI URZURIAGA 

 Nire osaba da eta Mendaturi auzoko Goiti baserrian jaio zen 1935an, Gernikako 

lantegi batean urte askotan lan egin duen arren betiko baserritarra dugu hau, gaur egun 

ere jaiotako baserri berean bizi da. 
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RUFINO ARROSPIDE (1925-1996) 

 Mendatako Marmiz auzuneko Argane baserrian jaio zen 1924ean baina 30 urte 

baino gehiago eman zituen Mendatako Elejalde auzunean bizitzen. Gernikako lantegi 

batean langile eta baserritarra izan genuen, betiko euskalduna. Bere ditxo eta historiekin 

hainbat egun alai pasa genituen mendatarrek berarekin, benetan xelebrea zen. 

 

 ENRIKE ARANAS 

 Albiz auzuneko baserrian jaio zen orain dela 63 urte, gaur egun ere bertan bizi 

da, beti dedikatu izan da baserrira, eta urte askoan bai Mendata eta bai inguruko 

herrietan harakin lanak egin ditu. 

  

 ENKARNA ELORRIETA 

 Tomas Elorrietaren alaba da eta orain dela 45 urte jaio zen Mendaturi auzoko 

Etxebarri baserrian. Orain urte batzuk beste Mendatar batekin ezkontzean Gernikara 

joan zen bizitzera, baina Mendatarekin oso lotura handia dute ea bertoko hizkera 

mantentzen jarraitzen dute. 
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3.4.1.7. Bibliografi oharrak eta bestelakoak 

(1) P. de Yryzarrek eginiko hizkera mugen mapa, XXIII Derioko Udako Euskal 

Ikastaroetarako Iñaki Markinez irakasleak Dialektologiarako prestatutako eskola 

apunteetatik hartuta. 
 

(2) 1869. urtean L.L. Bonapartek euskeraren barietateei buruz eginiko sailkapenaren 

mapa, XXIII Derioko Udako Euskal Ikastaroetan Iñaki Markinez irakasleak 

Dialektologiarako prestaturiko apunteetatik hartuta. 
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3.4. MENDATA ETA EUSKERA 
 

3.4.2. JASOKETAREN METODOLOGIA 
•TAULA FONETIKO FILOLOGIKOAK 
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3.4.2. Jasoketaren Metodologia 

 Lan hau egiteko erabili dudan metodologia oso sinplea izan da, herriko 

ahoskeran oinarrituz, jendeak nola ahoskatu, hala transkribitu dut paperera. 

 

 Hasteko esan behar -Z eta - S fonemak ez ditugula bereizten, horregatik jasotako 

hitzetan ez da egin inongo bereizketarik; -TS ere ez da bereiztu, baina -TZ eta -TX bai 

ordea. -H fonemari dagokionez, Mendata ez Urdaibaiko euskeran ez da ahoskatzen, 

ondorioz fonologia aldetik ez dut kontutan izan. 

 

 Euskeran, denok dakigunez -Ñ eta -LL idazterako orduan ez dira erabiltzen, 

baina kasu honetan jasoketa ahoskeraren arabera eginda dagoenez errespetatu egin ditut 

eta halaxe transkribitu ere. Askotan -J fonema -Y fonema moduan ahoskatzen da, baina 

guk nahikoa dugu ozentasuna markatzea, dena den guk etnotestoetan -y hizkiaz 

transkribituko ditugu, esate baterako:  

   Jata esan beharrean Yata ahoskatzen da 

 

 -TT bikoitza edo buztia ere asko erabiltzen da Mendata eta albo herrietako 

hizkeran, -DD ahoskera ugari erabiltzen da baita, ikusi ahal izango denez batez ere 

aditzetan, esate baterako: 

    itxitte egon da atie   

eiñyabe/eiñddabe 

Hauexek izan ditugu lanean agertuko diren aspektu fonologiko-fonetikorik 

garrantzitsuenak edo aipagarrienak. 
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3.4.2.1. Taula fonetiko-filologikoak 
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MENDATAKO FONEMA KONTSONANTIKOAK 
AHOSKUNEA (-KO) 

 
 
 

 
 Ezpainetako Ezpain-hortzetako Hortzetako Bizkar-hobietako Goi-hobietako Sabaiaur eta 

sabaiko 
Leherkari Gorrak p 

 
 t  tt 

Leherkari Ozenak b 
 

 d  dd 

Sudurkariak m 
 

   n ñ 

Frikariak  
 

f    y 

Frikariak Txistukariak  
 

 s x 

Afrikariak  
 

tz  tx 

Saiheskariak  
 

 l ll 

Dardakari bak.  
 

 r  

Dardakari ask.  
 

 rr 
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TAULA FONETIKO-FILOLOGIKOA 

 
 
 
 
 

  Ezpainetako Ezpain-
hortzetako 

Hortzetako Bizkar 
hobietako 

Goi-hobietako Kakuminalak 
irauliak 

Sabai-aurreko Sabaiko Belo

Leherkariak p b   
 

t d         t d k 

Sudurkariak  m  m 
 

 n    n       n  

Arnaskariak     
 

             

Frikariak  b f  
 

 d          y x 

Frikari Txist.     
 

    s z   s (z)    

Afrikariak     
 

  c      c   y  

Saiheskariak     
 

 l    l      l  

Dardakari bak.     
 

     r        

Dardakari ask.     
 

     r        

- = GORRA 
+ = OZENA 

- + - + - + - + - + - + - + - + - 
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3.4. MENDATA ETA EUSKERA 

3.4.3. MORFOJOSKERA 
• DEKLINABIDEA 
• ADITZA 
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3.4.3. Morfojoskera 

 3.4.3.1. Deklinabidea 

 Jakina da bai Deklinabide eta bai Erakusleen arloa oso sakon aztertua izan dela 

historian zehar, aztertzaileak asko eta asko izan dira eta beraien artean hauexek ditugu: 

Azkue, R.M. (1); Euskaltzaindia, (2); Salaburu, P. (3); Txillardegi, (4); Zarate, M. (5); eta 

etab. … luze bat (6). 

 

 Nire helburua ere horrelakoxea da, baina kasu honetan Mendatako Deklinabidea 

ikertzera mugatuko naiz. 

 

 Aditzarekin egin dudan bezalaxe, jendeak nola ahoskatu, hala pasatu dut 

paperera, -Z eta -H bereiztu gabe, hau da, idazkera baizik ahoskera hartu dut oinarritzat, 

azentoa ere markatu dudalarik. 

  

 Atal hau aztertu ahal izateko, beste guztiak egiteko bezala herriko jendearen 

laguntza behar beharrezkoa izan dut. 

 

3.4.3.1.1. Gramatikazko kasuen markak 
 
 
  1.- Nominatiboa    -O 
  2.- Partitiboa    -(r)ik 
  3.- Ergatiboa    -k 
  4.- Datiboa     -(a, e)ri 
 
 
 
 
GENITIBO NOMINALIZATZAILEENAK 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 550

  5.- Genitibo Edutezkoa        -n , -en 
  6.- Genitibo Leku-Denborazkoa  -ko , -tako 
 
GAINERAKOENAK 
 
 
  7.- Instrumentala    -n , -en ganien 
  8.- Soziatiboa    -egas , -gas , -kas 
  9.- Motibatiboa    - (g)aittik , -egaittik 
10.- Destinatiboa    -ntzat , -entzat 
11.- Prolatiboa    -tzat , -tzet 
 
 
LEKU DENBORAZKOAK 
 
 
12.- Inesiboa     -n , -tan 
13.- Ablatiboa    -tik , -tatik 
14.- Adlatiboa    -ra , -tara 
15.- Adl. Bukatuzkoa    -raiño , -taraiño 
16.- Adlatibo Bide-Zuzenekoa  -rantz(a) , -tarantz(a) 
17.- Adlatibo Destinatiboa   -rako , -tarako 
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ARTIKULO GRADU GABEKOAREN ONDORIK 
 
 
      SINGULAR    PLURAL 
 
  1.- Nom.   - a / -e     - ak / -ek 
  2.- Part.   -----------     ----------- 
  3.- Erg.   - ak / -ek    - ak / -ek 
  4.- Dat.   - ari / -eri    - ari / - eri 
 
GENITIBO NOMINALIZATZAILEAK 
 
  5.- Gen. Edut.  - en     - en 
  6.- Gen. L-D  - ko     - tako 
 
GAINERAKOENAK 
 
  7.- Inst.   - an / - en ganien    - an / - en ganien 
  8-  Sozi.   - agas / - egas    - akas / -ekas 
  9.- Mot.   - (a) egaittik    - (a) ekaittik 
10.- Dest.   - (a) entzat    - (a)entzat 
11.- Prol.   ----------    ------------ 
 
LEKU DENBORAZKOAK 
 
12.- Ines.   - en     - etan 
13.- Abla.   - tik     - etatik 
14.- Adl.     - ra     - etara 
15.- Adl. Buk.  - ra(i)ño    - etara(i)ño 
16.- Adl. B-Z   - rantz(a)    - etarantz(a) 
17.- Adl. Dest.  - rako     - etarako 
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ARTIKULU GRADU GABEKOZ MUGATURIKO “GOGOR” ADJETIBOA (7) 
 
     SINGULAR   PLURAL 
 
  1.- Nom.     Gogorra   Gogorrak 
  2.- Part.    Gogorrik   Gogorrik 
  3.- Erg.    Gogorrák   Gogórrak 
  4.- Dat.    Gogorrarí   Gogórrari 
  5.- Gen. Edt.   Gogorraren   Gogorren 
  6.- Gen. L-D   Gogorreko   Gogorretako 
  7.- Inst.    Gogorrán ganien  Gogórran ganien 
  8.- Sozi.    Gogorra(g)as   Gogorrakas 
  9.- Mot.    Gogorragaittik  Gogorrakaittik 
10.- Dest.    Gogorrantzát   Gogórra(e)ntzat 
11.- Prol.    Gogortzat   Gogortzat 
12.- Ines.    Gogorrien   Gogorretan 
13.- Abla.    Gogorretik   Gogorretatik 
14.- Adl.    Gogorrera   Gogorretara 
15.- Adl. Buk.   Gogorrera(i)ño  Gogorretara(i)ño 
16.- Adl. B-Z    Gogorrerantz(a)  Gogorretarantz(a) 
17.- Adl. Dest.   Gogorrerako   Gogorretarako 
 
BIZ. 
 
12.- Ines.    Gogorrangán   Gogórrangan 
13.- Abla.    Gogorrangándik  Gogórrangandik 
14.- Adl.    Gogorraga(i)ñé  Gogórraga(i)ñe 
15.- Adl. Buk.   Gogorrángana(i)ño  Gogórrangana(i)ño 
16.- Adl. B-Z    Gogorránganantza            Gogórranganantza 
17.- Adl. Dest.        Gogorra(re)nganako  Gogorrenganako 
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ARTIKULU GRADU GABEKOZ MUGATURIKO “GARBI” ADJETIBOA (8) 
 
    SINGULAR     PLURAL 
 
  1.- Nom.   garbiyé          garbíyek 
  2.- Part.   garbirik       garbirik 
  3.- Erg.   garbiyék      garbíyek 
  4.- Dat.   garbiyerí      garbíyeri 
  5.- Gen. Edt.   garbiyén      garbíyen 
  6.- Gen. L-D.  garbiko      garbiyetako 
  7.- Inst.   garbiyén ganien     garbíyen ganien 
  8.- Sozi.   garbiyegas / garbiyas  garbiyekas 
  9.- Mot.   garbiyegaíttik / gabiyaittik garbíyeg(k)aittik 
10.- Dest.   garbiyentzát           garbíyentzat 
11.- Prol.   garbitzet       garbitzet 
12.- Ines.   garbiyen       garbiyetan 
13.- Abla.   garbittik       garbiyetatik 
14.- Adl.   garbire            garbiyetara 
15.- Adl. Buk.  garbira(i)ño        garbiyetara(i)ño 
16.- Adl. B-Z    garbirantz(a)         garbiyetarantz(a) 
17.- Adl. Dest.  garbireko       garbiyetarako 
 
BIZ. 
 
12.- Ines.   garbiyengán            garbíyengan 
13.- Abla.   garbiyengándik       garbíyengandik 
14.- Adl.   garbiyega(i)ñé        garbíyega(i)ñe 
15.- Adl. Buk.  garbiyenganá(i)ño       garbíyengana(i)ño 
16.- Adl. B-Z   garbiyenganántz(a)          garbíyenganantz(a) 
17.- Adl. Dest.  garbiyenganakó       garbíyenganako 
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ARTIKULU GRADU HURBILEKOAREN ONDORIK 
 
 
 SINGULAR PLURAL 

 
  1.- Nom. - au / -ori -ok 
  2.- Part. ----------- ----------- 
  3.- Erg. - onek / -orrek -ok 
  4.- Dat. - oneri / -orreri - ori 
  5.- Gen. Edt. - onen / - orren - on 
  6.- Gen. L-D - O / -ko - otako 
  7.- Inst. - onen ganien / - orren ganien - on ganien 
  8.- Sozi. - onegas / - orregas - okiñ / -okas 
  9.- Mot. - onegaittik / - onaittik 

- orregaittik / orraittik 
- okaittik 

10.- Dest. - onentzat / -orrentzat - ontzat 
11.- Prol. ---------- -------------- 
12.- Ines. ---------- - otan 
13.- Abla. - O / - tik - otatik 
14.- Adl. - O / -ra (e) - otara 
15.- Adl. Buk. - O / -ra(i)ño - otara(i)ño 
16.- Adl. B-Z - O / - rantz(a) - otarantz(a) 
17.- Adl. Dest. - O / -ra(e)eko - otarako 

 
 

LEKU DENBORAZKO BIZIDUNEN MARKAK 
 

                                            12.- Ines.             - gan 
                                            13.- Abla.            - gandik 
                                            14.- Adl.              - gana 
                                            15.- Adl. Buk.     - gana(i)ño   
                                            16.- Adl. B-Z       - ganantz(a) 
                                            17.- Adl. Dest.     - ganako 
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ARTIKULU GRADU HURBILEKOZ MUGATURIKO “EDER” ADJETIBOA 
 
 
 SINGULAR 

 
PLURAL 

  1.- Nom.  Ederrok 
  2.- Part.  ------------ 
  3.- Erg.  Ederrok 
  4.- Dat.  Ederrori 
  5.- Gen. Edt.  Ederron 
  6.- Gen. L-D  ederrotako 
  7.- Inst.  Ederron ganien / ederrotas 
  8.- Sozi.  Ederrokiñ / ederrokas 
  9.- Mot.  Ederrokaittik 
10.- Dest.  Ederrontzat 
11.- Prol.  -------------- 
12.- Ines.  Ederrotan 
13.- Abla.  Ederrotatik 
14.- Adl.  Ederrotara 
15.- Adl. Buk.  Ederrotara(i)ño 
16.- Adl. B-Z  ederrotarantz(a) 
17.- Adl. Dest. 
 

 Ederrotarako 

BIZ. 
 
12.- Ines.  ederrongan 
13.- Abla.  ederrongandik 
14.- Adl.  ederrongana 
15.- Adl. Buk.  ederrongana(i)ño 
16.- Adl. B-Z  ederronganantz(a) 
17.- Adl. Dest.  ederronganako 
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ARTIKULU GRADU HURBILEKOZ MUGATURIKO “HANDI” ADJETIBOA (9) 
 
 
 SINGULAR 

 
PLURAL 

  1.- Nom.  Andiyok 
  2.- Part.  ------------ 
  3.- Erg.  Andiyok 
  4.- Dat.  Andiyori 
  5.- Gen. Edt.  Andiyon 
  6.- Gen. L-D  andiyotako 
  7.- Inst.  andiyon ganien / andiyotas 
  8.- Sozi.  andiyokiñ / andiyokas 
  9.- Mot.  Andiyokaittik 
10.- Dest.  Andiyontzat 
11.- Prol.  ---------- 
12.- Ines.  Andiyotan 
13.- Abla.  Andiyotatik 
14.- Adl.  Andiyotara 
15.- Adl. Buk.  andiyotara(i)ño 
16.- Adl. B-Z  andiyotarantz(a) 
17.- Adl. Dest. 
 

 Andiyotarako 

BIZ. 
 

  

12.- Ines.  Andiyongan 
13.- Abla.  andiyongandik / andiyonkandik
14.- Adl.  Andiyongana 
15.- Adl. Buk.  andiyongana(i)ño 
16.- Adl. B-Z  andiyonganantz(a) 
17.- Adl. Dest.  Andiyonganako 
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KONTSONANTEZ AMAITUTAKO “ALBIZ” LEKU IZENA (10) 
 
 
  1.- Nom. Albix 
  2.- Part. Albixik 
  3.- Erg. Albixek 
  4.- Dat. Albixeri / Albixei 
  5.- Gen. Edt. Albixen 
  6.- Gen. L-D Albixeko / Albixko 
  7.- Inst. Albixen ganien / Albixe(r)i burus 
  8.- Sozi. Albixegas / Albixas 
  9.- Mot. Albixegaittik / Albixaittik 
10.- Dest. Albixentzat 
11.- Prol. Albixetzat / Albixtzet 
12.- Ines. Albixen 
13.- Abla. Albixetik / Albixtik 
14.- Adl. Albixera / Albixea 
15.- Adl. Buk. Albixera(i)ño / Albixea(i)ño 
16.- Adl. B-Z Albixerantza / Albixeantza 
17.- Adl. Dest. Albixerako / Albixeako 
 
 
BOKALEZ AMAITUTAKO “ZARRABENTA” LEKU IZENA (11) 
 
  1.- Nom. Sarrabenta 
  2.- Part. Sarrabentarik 
  3.- Erg. Sarrabentak 
  4.- Dat. Sarrabentari 
  5.- Gen. Edt. Sarrabentan 
  6.- Gen. L-D Sarrabentako 
  7.- Inst. Sarrabentan ganien / Sarrabentari burus 
  8.- Sozi. Sarrabentagas / Sarrabentas 
  9.- Mot. Sarrabentagaittik / Sarrabentaittik 
10.- Dest. Sarrabentantzat 
11.- Prol. Sarrabentatzat 
12.- Ines. Sarrabentan 
13.- Abla. Sarrabentatik 
14.- Adl. Sarrabentara 
15.- Adl. Buk. Sarrabentara(i)ño 
16.- Adl. B-Z Sarrabentarantz(a) 
17.- Adl. Dest. Sarrabentarako 
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KONTSONANTEZ AMAITUTAKO “ANDER” IZENA 
 
  1.- Nom. Ander 
  2.- Part. Anderrik 
  3.- Erg. Anderrek 
  4.- Dat. Anderreri 
  5.- Gen. Edt. Anderren 
  6.- Gen. L-D ----------- 
  7.- Inst. Anderren ganien 

Anderreri burus 
  8.- Sozi. Anderregas 

Anderras 
  9.- Mot. Anderregaittik 

Anderraittik 
10.- Dest. Anderrentzat 
11.- Prol. Andertzat 
12.- Ines. Anderre(n)gan 
13.- Abla. Anderregandik 
14.- Adl. Anderrega(i)ñe 

Anderra(i)ñe 
15.- Adl. Buk. Anderregana(i)ño 
16.- Adl. B-Z Anderrenganantz(a) 
17.- Adl. Dest. Anderrenganako 
 
BOKALEZ AMAITUTAKO “AMAIA” IZENA (12) 
 
  1.- Nom. Amaya 
  2.- Part. Amayarik 
  3.- Erg. Amayak 
  4.- Dat. Amayari 
  5.- Gen. Edt. Amayan 
  6.- Gen. L-D ----------- 
  7.- Inst. Amayan ganien 

Amayari burus 
  8.- Sozi. Amayagas 

Amayas 
  9.- Mot. Amayagaittik 

Amayaittik 
10.- Dest. Amayantzat 
11.- Prol. Amayatzat 
12.- Ines. Amayangan 
13.- Abla. Amayangandik 

Amayakandik 
14.- Adl. Amayaga(i)ñe 
15.- Adl. Buk. Amaya(n)gana(i)ño 
16.- Adl. B-Z Amaya(n)ganantz(a) 
17.- Adl. Dest. Amayanganako 
IZEN BEREZIAK 
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Nom. JOSEBA MIKEL 

 
GERNIKA MENDATA 

Erg. Yosebak Mikelek Gernikek Mendatak 
Meatak 

Dat. Yosebari Mikeleri Gernikeri Mendatari 
Meatarai 

Gen. Edt. Yoseban Mikelen Gerniken Mendatan 
Meatan 

Dest. Yosebantzat Mikelentzat Gernikentzat Mendatantzat 
Meatantzat 

Ines. Yoseba(n)gan Mikele(n)gan Gerniken Mendatan 
Meatan 

Adl. Yoseba(gai)ñe Mikele(n)ga(i)ñe Gernikera Mendatara 
Meatara 

Adl. Yoseba(n)gandik Mikele(n)gandik Gerniketik Mendatatik 
Meatatik 

Gen. Lek. ------------ ------------ Gernikeko Mendatako 
Meatako 

* Oharra: -J -Y bezala ahoskatzen da  
 
BIZIDUNEN DEKLINABIDEA (13) 
      
AITA  
 Sing. Plu. 
1.- Nom.             Aitte 1.- aittek 
2.- Erg.               Aitték 2.- aíttek 
3.- Dat.               Aitterí 3.- aítteri 
4.- Gen. Edt.      Aittená 4.- aíttena 
5.- Sozi.              Aittegas / aittas 5.- aittekiñ / aittekas 
6.- Mot.              Aittegaittik / aittaittik 6.- aíttentzat 
7.- Dest.              Aittentzát 7.- aittekaitik 
8.- Adl.               aittega(i)ñe / aitta(i)ñé 8.- aítta(i)ñe / aitteka(i)ñe 
  
 
UME  
 Sing. Plur. 
1.- Nom.               umie 1.- umiek 
2.- Erg.                 umiék 2.- umíek 
3.- Dat.                 umierí 3.- umíeri 
4.- Gen. Edt.        Umiená 4.- umíena 
5.- Sozi.                Umiegas / umias 5.- umiekas / umiekiñ 
6.- Mot.                Umiegaittik / umiaittik 6.- umiekaittik 
7.- Dest.                umientzát 7.- umíentzat 
8.- Adl.                 umia(i)ñé 8.- umíañe / umieka(i)ñe 
 
TXARRI  
                           Sing. Plur. 
1.- Nom.             txarriye 1.- txarriyek 
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2.- Erg.               txarriyék 2.- txarríyek 
3.- Dat.               txarriyerí 3.- txarríyeri 
4.- Gen. Edt.      txarriyená 4.- txarríyena 
5.- Sozi.              txarriyegas / txarriyas 5.- txarriyekas 
6.- Mot.              txarriyega(i)ttik / txarriyaittik    6.- txarriyekaittik 
7.- Dest.              txarriyentzát 7.- txarríyentzat 
8.- Adl.               txarriyega(i)ñe / txarriya(i)ñe    8.- txarriyeka(i)ñe 
 
 
OILO (14)  
                          Sing. Plur. 
1.- Nom.            olloa 1.- olloak 
2.- Erg.              olloák 2.- ollóak 
3.- Dat.              olloarí 3.- ollóari 
4.- Gen. Edt.     olloaná 4.- ollóana 
5.- Sozi.             olloagas / olloas 5.- olloakas 
6.- Mot.             olloaga(i)ttik / olloa(i)ttik 6.- olloakaittik 
7.- Dest.             olloantzát 7.- ollóantzat 
8.- Adl.              olloaga(i)ñe / olloa(i)ñe 8.- olloaka(i)ñe 
 
 
SAGU  
 Sing. Plur. 
1.-Nom. sague 1.- saguek 
2.- Erg. saguék 2.- sagúek 
3.- Dat. saguerí 3.- sagúeri 
4.- Gen. Edt. saguená 4.- sagúena 
5.- Sozi. saguegas / saguas 5.- saguekas 
6.- Mot. saguentzát 6.- sagúentzat 
7.- Dest. saguega(i)ttik / 

sagaua(i)ttik 
7.- saguekaittik 

8.- Adl. saguega(i)ttik / 
sagaua(i)ttik 

8.- sagueka(i)ñe 

 
BIZIGABEEN DEKLINABIDEA 
 
LABA   
 Sing. Plur. 
1.- Gen. Edt. laban 1.- labetan 
2.- Gen. L-D labakoa 2.- labetara 
3.- Abla. labatik 3.- labetatik 
4.- Adl. labara 4.- labetakoa 
5.- Adl. Buk. labaraino 5.- labetarantz 
6.- Adl. B-Z labarantz 6.- labetara(i)ño 
7.- Adl. Dest. labarako 7.- labetarako 
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ARTEPE  
 Sing. Plur. 
1.- Gen. Edt. Artepien 1.- artepietan 
2.- Gen. L-D artepekoa 2.- artepietakoa 
3.- Abla. Artepetik 3.- artepietatik 
4.- Adl. Artepera 4.- artepietara 
5.- Adl. Buk. Arteperaino 5.- artepietara(i)ño 
6.- Adl. B-Z arteperantz 6.- artepietarantza 
7.- Adl. Dest. Arteperako 7.- artepietarako 
 
 
 
 
SABAI  
 Sing. Plur. 
1.- Gen. Edt. sabaiyen 1.- sabaiyetan 
2.- Gen. L-D sabaire 2.- sabaiyetara 
3.- Abla. sabaittik 3.- sabaiyetatik 
4.- Adl. sabaire 4.- sabaiyetara 
5.- Adl. Buk. sabaira(i)no 5.- sabaiyetara(i)ño 
6.- Adl. B-Z sabairantz(a) 6.- sabaiyetarantz(a) 
7.- Adl. Dest. sabaireko 7.- sabaiyetarako 
 
 
 
TXOKOA  
                               Sing. Plur. 
1.- Gen. Edt. txokoan 1.- txokoetan 
2.- Gen. L-D txokokoa 2.- txokoetakoa 
3.- Abla. txokotik 3.- txokoetatik 
4.- Adl. txokora 4.- txokoetara 
5.- Adl. Buk txokora(i)ño 5.- txokoetara(i)ño 
6.- Adl. B-Z txokorantza(a) 6.- txokoetarantz(a) 
7.- Adl. Dest. txokorako 7.- txokoetarako 
 
 
ORTU 
 Sing. Plur. 
1.- Gen. Edt. ortuen 1.-  ortuetan 
2.- Gen. L-D ortukoa 2.- ortuetakoa 
3.- Abla. ortutik 3.- ortuetatik 
4.- Adl. orture 4.- ortuetara 
5.- Adl. Buk. ortura(i)ño 5.- ortuetara(i)ño 
6.- Adl. B-Z orturantza(a) 6.- ortuetarantz(a) 
7.- Adl. Dest. orturako 7.- ortuetarako 
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3.4.3.1.2. Izenordeak (15) 
 

.  Izenorde  Pertsonalak 
 
 NI GU 
1.- Nom. ni 1.- gu 
2.- Erg. nik 2.- guk 
3.- Dat. niri 3.- guri 
4.- Gen. Edt. nirie 4.- gurie 
5.- Sozi. ni(g)as 5.- gu(g)as 
6.- Dest. ni(r)etzat 6.- gu(r)etzat 
7.- Mot. ni(g)aittik 7.- gu(g)aittik 
8.- Adl. ni(g)aiñe 8.- gu(g)aiñe 
  
 ZU ZUEK 
1.- Nom. su 1.- suek 
2.- Erg. suk 2.- suek 
3.- Dat. suri 3.- sueri 
4.- Gen. Edt. surie 4.- suena 
5.- Sozi. su(g)as 5.- suekas / suekiñ 
6.- Dest. su(r)etzat 6.- suentzat 
7.- Mot. su(g)aittik 7.- sueka(i)ttik 
8.- Adl. su(g)a(i)ñe 8.- sueka(i)ñe 
 
 
IZENORDEA “NI”  ETA BERE INTENTSIBOAK 
 
  INT. (I) INT.(II) 
  1.- Nom. ni neu nineu 
  2.- Part. ------------- ------------- -------------- 
  3.- Erg. nik neuk nineuk 
  4.- Dat. niri neuri ni(ri)neuri 
  5.- Gen. Edt. nire neure nineure 
  6.- Gen. L-D ---------- ------------ ----------- 
  7.- Inst. nire ganien neure ganien nineure ganien 
  8.- Sozi. nigas / nias neugas / neuas nineugas / neuas 
  9.- Mot. nigaittik/ niaittik neugaittik / neuaittik nineugaittik / 

nineuaittik 
10.- Dest. niretzat / nietzat neuretzat / nuetzat nineubetzat / 

nineuetzat 
11.- Prol. nitzet neutzet nineutzet 
12.- Ines. nigan neugan nineugan 
13.- Abla. nigandik neugandik nineugandik 
14.- Adl. niga(i)ñe neuga(i)ñe nineuga(i)ñe 
15.- Adl. Buk. nigana(i)ño neugana(i)ño nineugana(i)ño 
16.- Adl. B-Z 
17.- Adl. Dest. 

nireganantz(a) 
niganako 

neureganantz(a) 
neuganako 

nineureganantz(a) 
nineuganako 
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IZENORDEA: “GU” ETA  BERE  INTENTSIBOAK 
 
 
  INT. (I) 

 
INT.(II) 

  1.- Nom. gu geu gugeu 
  2.- Part. ---------- ------------- --------- 
  3.- Erg. guk geuk gugeuk 
  4.- Dat. guri geuri gu(ri)geuri 
  5.- Gen Edt. gure geure gu(re)geure 
  6.- Gen. L-D ---------- ----------- ----------- 
  7.- Inst. gure ganien geure ganien gu(re)geure ganien 
  8.- Soz. gu(g)as geu(g)as gugeu(g)as 
  9.- Mot. gu(g)aittik geu(g)aittik gugeu(g)aittik 
10.- Dest. gu(r)etzat geu(r)etzat gugeu(r)etzat 
11.- Prol. gutzet geutzet gugeutzet 
12.- Ines gugan geugan gugeugan 
13.- Abla. gugandik geugandik gugeugandik 
14.- Adl. gu(g)a(i)ñe geu(g)a(i)ñe gugeu(g)a(i)ñe 
15.- Adl. Buk. guregana(i)ño geuregana(i)ño gugegana(i)ño 
16.- Adl. B-Z gureganantz(a) geureganantz(a) gugeureganantz(a) 
17.- Adl. Dest. guganako geuganako gugeuganako 
 
 
IZENORDEA “ZU” ETA BERE INTENTSIBOAK 
 
 
  INT.(I) INT.(II) 

 
  1.- Nom. su seu suseu 
  2.- Part. ---------- ---------- ----------- 
  3.- Erg. suk seuk su(k)seuk 
  4.- Dat. suri seuri suseuri / suriseuri 
  5.- Gen. Edt. sure sure suseure / sureseure 
  6.- Gen. L-D ------------- -------------- ----------- 
  7.- Inst. sure ganien seure ganien suseure ganien 
  8.- Sozi. su(g)as seu(g)as suseu(g)as 
  9.- Mot. su(g)aittik su(g)aittik suseu(g)aittik 
10.- Dest. su(r)etzat seu(r)etzat suseuetzat 
11.- Prol. sutzet seutzet suseutzet 
12.- Ines. sugan seugan suseugan 
13.- Abla. sugandik seugandik suseugandik 
14.- Adl. su(g)a(i)ñe seu(g)a(i)ñe suseu(g)a(i)ñe 
15.- Adl. Buk. suregana(i)ño seuregana(i)ño suseugana(i)ño 
16.- Adl. B-Z sureganantz(a) seureganantz(a) suseureganantz(a) 
17.- Adl. Dest. suganako seuganako suseuganako 
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IZENORDEA “ZUEK” ETA BERE INTENTSIBOAK 
 
 
  INT.(I) INT.(II) 

 
  1.- Nom. suek seuok sue(k)seuok 
  2.- Part. ------------ ------------- ------------- 
  3.- Erg. seuek seuok sue(k)seuok 
  4.- Dat. seueri seuori sueseueri 

sueseuori 
  5.- Gen. Edt. seuen seuon suenseuon 
  6.- Gen. L-D ------------- ------------ ------------ 
  7.- Inst. suen ganien seuon ganien suenseuon ganien 
  8.- Sozi. seuekas seuokas sue(k)seuokas 
  9.- Mot. seuekaittik seuokaittik sueseuokaittik 
10.- Dest. seuentzat seuontzat suenseuontzat 
11.- Prol.  ----------- ----------- ------------ 
12.- Ines. seuengan seuongan suenseuongan 
13.- Abla. seuengandik seuongandik suenseuongandik 
14.- Adl. seuenga(i)ñe seuonga(i)ñe suenseuonga(i)ñe 
15.- Adl. Buk. seuengana(i)ño seuongana(i)ño suenseuongana(i)ño 
16.- Adl. B-Z seuenganantz(a) 

suekanantz(a) 
seuonganantz(a) suenseuonganantz(a) 

17.- Adl. Dest. suenganako 
suekanako 

seuonganako 
seuokanako 

suenseuonganako 
suenseuokanako 
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3.4.3.1.3. Erakusleak (16) 
 
. Singularrean 
 
 
 NI 

 
HORI HURA 

  1.- Nom. au ori  a 
  2.- Erg. onek orrek arek 
  3.- Dat. oneri orreri areri 
  4.- Gen. Edt. onen orren aren 
  5.- Gen. L-D onetako orretako aretako 
  6.- Inst. onen ganien orren ganien aren ganien 
  7.- Sozi. one(g)as orregas / orras aregas /aras 
  8.- Motib. one(g)aittik / onaittik orre(g)aittik / orraittik are(g)aittik / araittik 
  9.- Dest. onentzat orrentzat arentzat 
10.- Ines. onetan  orretan aretan 
11.- Ablat. onetatik orretatik aretatik 
12.- Adl. onetara orretara aretara 
13.- Ines. onengan orrengán arengan 
14.- Abla. onengándik orrengandik arengandik 
15.- Adl. onega(i)ñe / ona(i)ñe orrega(i)ñe/orra(i)ñe arega(i)ñe / ara(i)ñe 
 ona orra ara 
. Plural 
 
 
 HAUEK 

 
HORIEK HAIEK 

  1.- Nom. onek orrek arek 
  2.- Erg. onek orrek arek 
  3.- Dat. oneri orreri areri 
  4.- Gen. Edt. onen orren aren 
  5.- Gen. L-D onetako orretako aretako 
  6.- Inst. onen ganien orren ganien aren ganien 
  7.- Sozi. onekas orrekas arekas 
  8.- Motib. onekaittik orrekaittik arekaittik 
  9.- Destin. onentzat orrentzat arentzat 
10.- Ines. onetan orretan aretan 
11.- Abla. onetatik orretatik aretatik 
12.- Adl. onetara orretara aretara 
13.- Ines. onengan orrengan arengan 
14.- Abla. oneka(i)ñe orreka(i)ñe areka(i)ñe 
15.- Adl. onengandik orrengandik arengandik 
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. Erakusle Indartuak 
 
 

        HAUXE HORIXE 
 

HURAXE  

1.- Nom. auxe orixe onexega(i)ttik 
2.- Erg. onexek orrexek arexék / aixek 
3.- Dat. onexeri orrexeri arexerí / aixeri 
4.- Gen. Edt. onexena orrexena arexená / aixena 
5.- Sozi. onexegas / onexas orrexegas / orrexas arexegas / aixas 
6.- Mot. onexega(i)ttik 

onexa(i)ttik 
orrexega(i)ttik 
orrexaittik 

arexega(i)ttik 
arexaittik 

7.- Dest. onexentzat orrexentzat arexentzat / aixentzat 
8.- Adl. onexega(i)ñe 

onexa(i)ñe 
orrexega(i)ñe 
orrexa(i)ñe 

arexega(i)ñe 
arexa(i)ñe 

 
*Oharra: kasu batzuetan -G galdu egiten da, nahiz eta  Mendatako euskeran  era biak erabiltzen diren 
 adibidez: - Orrexegaittik /  - Orrexaittik 
 

              HAUEXEK HORIEXEK 
 

HAIEXEK 

1.- Nom. onexek orrexek arexek / aixek 
2.- Erg. onexek orrexek arexek / aixek 
3.- Dat. onexeri orrexeri arexeri / aixeri 
4.- Gen. Edt. onexena orrexena arexena / aixena 
5.- Sozi. onexekas 

onexekiñ 
orrexekas 
orrexekiñ 

arexekas /aixekas 
aixekiñ 

6.- Mot. onexeka(i)ttik orrexeka(i)ttik arexeka(i)ttik 
7.- Dest. onexentzat orrexentzat arexentzat /aixentzat 
8.- Adl. onexeka(i)ñe orrexeka(i)ñe arexeka(i)ñe / aixeka(i)ñe 
 
 
ERAKUSLE  BERRINDARTUAK 
 
 
BERAU 
1.- Nom.                     bereu 
2.- Erg.                       be(r)onek 
3.- Dat.                       be(r)oneri 
4.- Gen. Edt.              be(r)onena 
5.- Sozi.                      be(r)onas / Be(r)onegas 
6.- Mot.                      be(r)ona(i)ttik / Be(r)onega(i)ttik 
7.- Dest.                      bBe(r)onentzat / Be(r)onentzako 
8.- Adl.                       be(r)ona(i)ñe / Be(r)onega(i)ñe 
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BERORI 
1.- Nom.                     be(r)ori 
2.- Erg.                       be(r)orrek 
3.- Dat.                       be(r)orreri 
4.- Gen. Edt.              be(r)orrena 
5.- Sozi.                      be(r)orras / be(r)orregas 
6.- Mot.                      be(r)orrraittik / be(r)orrega(i)ttik 
7.- Dest.                      be(r)orrentzat 
8.- Adl.                       be(r)orra(i)ñe / be(r)orrega(i)ñe 
 
 
BERA 
1.- Nom.                     berak 
2.- Erg.                       berak 
3.- Dat.                       be(r)ari 
4.- Gen. Edt.              berie / Berena 
5.- Sozi.                      be(r)as / Be(r)agas 
6.- Mot.                      be(r)aga(i)ttik / Be(r)aittik 
7.- Dest.                      be(r)entzat / Be(r)entzako 
8.- Adl.                       be(r)aga(i)ñe 
 
* Oharra: askotan -r ez da ahoskatzen. 
 
BIRRITAKO ERAKUSLEAK (17) 
 
 Erakusleak, bai izenaren aurretik zein atzetik erabiltzeko joera dago eta adibide 

batzuen bitartez fenomeno aberats eta aipagarri hau ikusteko aukera izango dugu: 

      (SING. MENDI-GIZON) 
 
     1.- Nom.  au mendi au  
     2.- Erg.  onek mendi onek  
     3.- Dat.  oneri mendi oneri  
     4.- Gen. Edt. onen mendi onen 
     5.- Gen. L-D emengo/emeko mendi onetako 
     6.- Inst.  onen mendi onen ganien  
     7.- Sozi.  onegas/ onas mendi onegas / onas  
     8.- Mot.  onega(i)ttik/onaittik gizon onega(i)ttik/onaittik 
    9.- Dest.         onentzat gizon onentzat 
     10.- Ines.   onetan mendi onetan 
   11.- Abla.          emendik/emetik mendi onetatik 
   12.- Adl.          ona mendi onetara 
   13.- Adl.           onega(i)ñe/ona(i)ñe gizon onega(i)ñe/ona(i)ñe 
   14.- Ines.          onegan gizon onengan 
   15.- Abla.        onengandik gizon onengandik 
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        (PLUR.MENDI-GIZON) 
 
     1.- Nom.  onek mendi ok (mendiyok) 
     2.- Erg.  onek mendi ok 
     3.- Dat.  oneri mendi ori 
     4.- Gen. Edt. onen mendi on 
     5.- Gen. L-D onetako mendi otako 
     6.- Inst.  onen mendi on ganien 
     7.- Sozi.  onekas mendi okas 
     8.- Mot.  onekaittik gizon okaittik 
     9.- Dest.  onentzat gizon ontzat 
   10.- Ines.  onetan mendi otan 
   11.- Abla.  onetatik mendi otatik 
   12.- Adl.  onetara mendi otara 
   13.- Adl.    oneka(i)ñe gizon oka(i)ñe 
   14.- Ines.  onengan gizon ongan 
   15.- Abla.  onengandik gizon okandik 
 
 
3.4.3.1.4. Zenbatzaileak (18) 
 
. Zenbaki kardinalak 
 
  1.- bat   21.- o(g)etabat 
  2.- bi   22.- o(g)etabi 
  3.- iru   23.- o(g)etairu 
  4.- lau   24.- o(g)etalau 
  5.- bost   25.- o(g)etabost 
  6.- sei   26.- o(g)etasei 
  7.- saspi   27.- o(g)etasaspi 
  8.- sortzi   28.- o(g)etasortzi 
  9.- bederatzi / beatzi   29.- o(g)etabederatzi 
10.- amar   30.- o(g)etamar  
11.- amaika   40.- berrogei 
12.- amabi   50.- berro(ge)tamar 
13.- amairu   60.- irurogei 
14.- amalau   70.- irurogetamar / irutamar  
15.- amabost   80.- larogei 
16.- amasei   90.- larogetamar / larotamar 
17.- amasaspi 100.- eun 
18.- amasortzi  
19.- emeretzi  
20.- ogei  
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. Zenbaki ordinalak 
 
  1.- lenengoa / lelengoa   20.- ogeigarrena 
  2.- bigarrena   30.- ogetamargarrena 
  3.- irugarrena   40.- berrogeigarrena 
  4.- laugarrena   50.- bero(ge)tamargarrena 
  5.- bosgarrena   60.- irurogeigarrena 
  6.- seigarrena   70.- irurogetamargarrena 
  7.- saspigarrena   80.- larogeigarrena 
  8.- sortzigarrena   90.- larogetamargarrena 
  9.- bederatzigarrena 100.- eungarrena 
10.- amargarrena  
 
 
. Numeral batzuk 
 
 MUGAGABEA 

 
MUGATU PLURALA 

Nom. Zer sei /lau seirek / laurek 
Erg. Zerk seik /lauk seirek / laurek 
Dat. Zeri seiri / lauri seireri / laureri 
Gen. Zeren seiren / lauren seiren / lauren 
Dest. Zerentzat seirentzat / lau(r)entzat seirentzat / laurentzat 
Ines. Zertan seitten /seiretan 

lauten / lauretan 
seiretan/seirengan 
lauretan / laurengan 

Adl. Zertara seire/seireg(k)añe 
laure/laureg(k)a (i)ñe           

seiretara/seireka(i)ñe 
lauretara/laureka(i)ñe 

Sozi. Zegaz / Zerekin seigas / seirekiñ 
laugas/ laurekiñ 

seirekas/seirekiñ 
laugas/laurekiñ 
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3.4.3.1.5. Galdetzaileak (19) 
 
Galdetzailea: “NOR”  “NORTZUK” 
 
 SINGULAR PLURAL 
                1.- 
Nom. 

nor nortzuk 

  2.- Part. ------------ ------------ 
  3.- Erg. nok nortzuk 
  4.- Dat. nori nortzuri / nortzui 
  5.- Gen. Edt. noren / noen nortzun 
  6.- Gen. L-D -------------- --------------- 
  7.- Inst. no(r)en ganien nortzun ganien 
  8.- Sozi. no(g)as nortzukas 
  9.- Mot. no(g)aittik nortzu(g)aittik / nortzukaittik 
10.- Dest. no(r)entzat nortzuntzat 
11.- Prol. nortzat nortzutzat / nortzutzet 
12.- Ines. no(r)engan nortzukan 
13.- Abla. no(r)engandik nortzungandik / nortzunkandik 
14.- Adl. no(r)ega(i)ñe nortzu(g)a(i)ñe / nortzuka(i)ñe 
15.- Adl. Buk. no(r)engana(i)ño nortzuengana(i)ño / nortzuekana(i)ño 
16.- Adl. B-Z no(r)enganantz(a) nortzuganantz(a) / nortzukanantz(a) 
17.- Adl. Dest. no(r)enganako nortzuganako / nortzukanako 
 
 
Galdetzailea: “ZEIN”  “ZEINTZUK” 
 
 
 SINGULAR PLURAL 
  1.- Nom. seiñ seintzuk 
  2.- Part. ------------- --------------- 
  3.- Erg. seiñek seintzuk 
  4.- Dat. seiñeri seintzuri 
  5.- Gen. Edt. seiñen seitzu(e)n 
  6.- Gen. L-D seiñeko ------------ 
  7.- Inst. seiñen ganien seintzun ganien 
  8.- Sozi. seiñegas seintzukas 
  9.- Mot. seiñegaittik / Seiñaittik seintzukaittik / seintzuaittik 
10.- Dest. seiñentzat seintzuentzat 
11.- Prol. -------------- -------------- 
12.- Ines. seiñengan seintzungan / seintzukan 
13.- Abla. seiñengandik seintzungandik / seintzukandik 
14.- Adl. seiñegañe seintzuga(i)ñe / seintzuka(i)ñe 
15.- Adl. Buk. seiñengana(i)ño seintzungana(i)ño / seintzukana(i)ño 
16.- Adl. B-Z seiñenganantz(a) seintzunganantz(a) / seintzukanantz(a)
17.- Adl. Dest. seiñenganako seintzunganako / seintzukanako 
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GALDETZAILEA: “ZER”  “ZERTZUK” 
 
 SINGULAR PLURAL 
                1.- Nom. ser sertzuk 
  2.- Part. ---------- -------------- 
  3.- Erg. sek sertzuk 
  4.- Dat. seri sertzuri 
  5.- Gen. Edut. se(r)en sertzun 
  6.- Gen. L-D sereko ---------- 
  7.- Inst. se(r)en ganien sertzun ganien 
  8.- Sozi. segas / seas setzukas 
  9.- Mot. se(g)aittik sertz(k-g)aittik 
10.- Destin. se(r)entzat sertzuntza(e)t 
11.- Prol. sertzat sertzutzat 
12.- Ines. setan sertzuten 
13.- Abla. setatik sertzutetik 
14.- Adl. setara sertzuetara 
15.- Adl. Buk. serera(i)ño sertzute(a)ra(i)ño 
16.- Adl. B-Z sererantz(a) serturerantz(a) 
17.- Adl. Dest. sererako sertzuterako 
 
 

GALDE-HITZAK ETA ERANTZUNAK ESAMOLDE EGINIK 

 Deklinabide kasu batzuei jarraituz, galde-hitz batzuk eta euren erantzunak ia ia 

esaera edo topiko bihurtu direla konturatu naiz, hauek nolabaiteko arintasuna ematen 

diote euskerari, era honetan erabiltzen dira: Galdera + ba + erantzuna. 

 

 -ba hori esango nuke nik erderaren eraginez erabiltzen dugula, “pues” edo “por” 

horren itzulpen bezela. Hurrengo hauek jaso ditut: 

 
   - “ser? ba sera” 
   - “segas? ba beragas / beras 
   - “nor? ba aixe” 
   - “no(r)entzat? ba aixentzat” 
   - “nundik? ba andixik” 
   - “nora? ba  araxe, eperlandara” 
   - “senbat/semat? ba onexenbeste / ba orrexenbeste 
   - “nos? ba orduntxe” 
   - “nos arte? ba orduxe(r)arte” 
   - “se(g)aittik? ba aixaittik” 
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   - “setako? ba aixetako” 
   - “se(r)entzat? ba aixentzat” 
 
   etab etab... 
 
 Erantzun hauek aldakorrak dira, gertatzen dena, nolako egoera halako erantzuna 

ematen dela, hau da, egoeraren arabera. 
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3.4.3.1.6. Konklusioak 

 

 Hainbat fenomeno aipagarri dugu deklinabidean, hauexek ditugu batzuk: 

 

 Azentoa da aipagarrienetariko bat, kasu askotan ez dira bereizten singular eta 

pluralak, horregatik azento eta entonaziora jo behar dugu, adibidez: 

 

   Sing.     Plur. 

  Gogorrarí    Gogórrari 
   Txakurrerí    Txakúrreri 
   Katuék     Katúek 
 

 

 Instrumentalaren erabilera ere zerbait bitxia da, nahiz eta formetariko bat egon 

zabalduta biak erabiltzen dira, esaterako: 

 

   - Ser esan dabe Ikerren ganien ba ? 

   - Ser esan dabe Ikerraittik ba? 

 

 Bigarren forma hau ere asko erabiltzen da, baina nire ustez sarri askotan 

Motibatibo kasuaz nahasten dugu. 

 

 Aditzean gertatzen izan den moduan, Deklinabidean ere nahasketak ematen dira, 

gehienetan bizigabekoen formek bizidunen formekin konfunditzen ditugu: 

 

  - arboletako lorie   - arbolan lorie esan beharrean 
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  - kotxeko giltze     - kotxien giltze esan beharrean 

 

 Mendatan ere, Zeberio eta beste herri askotako fenomeno berdina ematen da, 

lekukotasuna adierazteko artikulu itsasi gabeko hondarrak erabiltzen ditugu: 

 

  - ogiye eitten egon nas goix gustiyen ! 

  - ogigiñen egon nas goix gustiyen ! (forma zabalduena) 

  - Atxurren, otzaragiñen, ... 
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3.4.3.1.7. Bibliografi oharrak eta bestelakoak 
 
(1) Azkue, R.M.: Fonetica vasca. Primer Congreso de Estudios. Bilbao,1919. 

 

(2) Euskaltzaindia.: Euskal gramatika, lehen urratsak, I, 1985; II, 1987.-Euskal Aditz 

batua.1979; Euskera: 1973-77.-Bergarako Erabakiak: Deklinabidea, 1979. (III. 

kapitulua deklinabideaz). 

 

(3) Salaburu, P.: Ikaslearen esku gramatika. Arizkun, 1981. 

 

(4) Txillardegi.: Oinarri bila, Morfosintasian eta Fonologian. Donostia, 1977. 

    Txillardegi.: Euskal Gramatika.Ed. E.V.Bilbo, 1978 

 

(5) Zarate, M.: Euskal Deklinabidea. Udako Euskal Ikastaroa. Derio, Bilbao,1975. 

 

(6) Badira Deklinabidea aztertu dutenak eta jasoketa honetarako kontsultatu ditudanak: 

- Arrasate, M.: Euskal deklinabidea. Eskola apunteak 13. Labayru Ikastegia, Derio, 

1986. 

-Etxebarria, J.M.: Zeberio haraneko euskeraren azterketa etno-linguistikoa. Bilbao, 

1991 (1988an tesi defentsa Deustun). (Deklinabidea,V kapitulua). 

-Gaminde, I.: Abadiñoko Euskaraz. Bilbo, 1991. (V kapitulua deklinabideaz). 

-Taldea (Zarate, M.; Manterola, A.; Unzueta, A.M; Unzueta, J.M; Arejita, A.).: Euskal 

deklinabidea, ariketak. Udako euskal ikastaroa. Derio, Labayru Ikastegia. Bilbao,1980. 

 

(7) (8) Artikulu gradu gabekoz mugaturiko “gogor” eta “garbi” adjetiboen deklinazioko 

kasu batzuetan singularra eta plurala bereizteko azentoak jarri dira. 

 

(9) Artikulu gradu hurbilekoz mugaturiko “handi” adjetiboa -h gabe deklinatu da, 

Mendatako euskeran ez delako bereizten. 

 

(10) Bokalez amaitutako “Albiz” leku izena -x hizkiaz jarri da, Mendatarrek horrela 

ahoskatzen dugulako. 
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(11) Bokalez amaitutako “Zarrabenta” leku izena deklinatzean -s hizkiaz jarri da 

Mendatan horrela ahoskatzen delako, nahiz eta -z hizkiak idatzi. 

 

(12) Bokalez amaitutako “Amaia” izena deklinatzean -y hizkiaz jarri da, horrela 

ahoskatzen delako. 

 

(13) Bizidunen deklinabidean jarri diren “Aita”, “Ume”, “Txarri”, “Oilo” eta “Sagu” 

hitzetan deklinazioko kasu batzuetan azentoak jarri dira singularrak eta pluralak 

bereizteko. 

 

(14) “Oilo” hitza deklinatzean ahoskatzen den bezala jaso da, ondorioz -ll hizki eta guzti. 

 

(15) “Zu” eta “Zuek” izenordeak eta berauon intentsiboak -s hizkiak deklinatu dira, 

ahoskera izan delako kontutan eta ez idazkera. 

 

(16) Erakusleetan singularreko “Hori”, “Hura”; pluraleko “Horiek”, “Haiek”, eta 

indartuetako sei kasuetan ez da izan kontutan -h hizkia. 

 

(17) Ahoskera bakarrik kontutan hartzean -h hizkia ez da jaso birritako erakusleetan. 

 

(18) Zenbatzaile guzti guztiak herritarrek ahoskatzen dituzten bezala jaso dira, hau da, ez 

da kontutan izan idatziko arau bat ere. 

 

(19) “Zein”, “Zeintzuk”, “Zer”, “Zertzuk” galdetzaileak -s hizkiaz deklinatu dira. 
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3.4.3.2. Aditza 

 Kapitulu  honetan Urdaibain oraindik bizi bizirik dirauen aditza aztertu dut, hau 

da, Mendata eta ondoan dituen beste nekazal herri batzuk abiapuntu hartuaz, ikusi ahal 

izango duzuenez nire helburua ahozkoa da eta ez idatzizkoa. Herriko jendeak 

ahoskatzen dituen moduan jaso ditut aditzak, berauon barianteren batzuk  jaso 

ditudalarik. 

 

 Beste hizkuntza batzuetan legez euskeraz ere erregistro desberdinak ditugu, 

HIKA, lagunartekoa, eta ZUKA, neutroa, eta nahiz eta orain erabat galduta egon, bazen 

beste bat ere, BERORIKA. (1) 

 

 a) Urdaibaiko euskeraren kasuan aipatzekoa da HIKA edo hitanoa ia ez dela ibili 

ere egiten, apur bat mantentzen dutenak pertsona helduak edo nagusiak dira, eta askok 

eta askok tratamendua ezagutu arren beti jotzen duten neutrora eta ZUKAra. 

 

 b) ZUKA da, bai Mendata mailan eta Urdaibai edo Euskal Herri mailan gehien 

zabaldutakoa, tratamendu hau hartu da neutrotzat. 

 

 d) Azkenik, badugu beste tratamendu bat, BERORIKA,  lehenago denboretan 

errespetu handiko pertsonekin erabiltzen zena, baina gaur egun ia galdu da dena. Herri 

honetan eta, beste batzuetan bezalaxe oraindik badira pertsonak herriko alkate, abade 

eta medikuei honela zuzentzen direnak. 
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  Horrexegatik ba, gehienean  “ZUKA”ko formetan oinarritu naiz, “HITANO”ko 

forma bakar batzuk bildu dira bakarrik (gutxi erabiltzen da baina lan honetan etno-

testoen atalean Juan soldau, Jesukristo eta San Pedron ipuinean agertzen da). 

  

 Aditz forma asko zuriz agertuko dira, zergatik?, alde batetik ez direlako 

ezagutzen, eta beste alde batetik ezagutu arren oso gutxi erabiltzen diren formak 

direlako, horrek ez du esan nahi agertu ez daitezkeenik, hala gertatu ezkero gero 

erantsiko dira, beraz zabalik geratzen dira ateak. 

 

 Ikertutako arloak hauexek dira: Egite era 

        Baldin era 

        Ondoriozkoa 

        Ahal era 

        Aginte era 

        Defektiboak 

 

 Urdaibai, Bizkaian barruan dagoenez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza eta 

Kultura Saileko Euskera Zerbitzuak 1983an argitaratutako Bizkaieraren Idatzizko 

Arauak: Deklinabidea eta Aditza erabili dut jasoketa burutzeko. (2) 

 Badira beste autore batzuk aditza aztertu dutenak, berton ere Euskaltzaindiak 

paper garrantzitsua betetzen duelarik. (3) 
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3.4.3.2.1.-  EGITE ERA 
 
EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR 
IZAN, EGON, IBILI, JOAN, ETORRI 

 
 
  IZAN   EGON  IBILI       
 
1.- Ni  nas   nau   nabill 
2.- Hi  as   au   abill 
3.- Bera da   dau   dabill 
4.- Gu  gara   gaus   gabis 
5.- Zu  sara   saus   sabis 
6.- Zuek sarie   sausie   sabixie 
7.- Eurek die / dies  daus   dabis 
 
 
   JOAN    ETORRI 
 
   noa    nator 
   oa    ator 
   doa    dator 
   goas    gatos 
   soas    satos 
   soase / soasie    satose / satosie 
   doas    datos 
 
 
EGITE ERA 
ORAIN ALDIA 
ZER (NOR) - NORK (4) 
LAGUNTZAILEA 
 
 
   SINGULAR   PLURAL 
 
1.- Nik   (d)ot    (do)tas 
2.- Hik   yok-na / dok   dosak-na / yosak 
3.- Berak  deu    deus / deittus(s) 
4.- Guk  geu / (do)gu   geus / (do)gus 
5.- Zuk  (do)su    (do)sus 
6.- Zuek  (do)sue   (do)sues 
7.- Eurek  dab(i)e    dab(i)es / deittue(s) 
 
Oharra: Hemendik aurrera pertsonak zenbakituta agertuko dira. 
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EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
ZER (NOR) - NORK (5) 
EUKI, JAKIN, EKARRI, ERABILI, EROAN, ESAN 

 
 
 EUKI       JAKIN 
 
1.- (t) dekot / dekotas     (t) dakitt / dakittetas 
2.- (t) dekok-na / dekosak-na    (t) dakik-na / dakisek-na 
3.- (t) deko / dekos     (t) daki / dakis 
4.- (t) dekeu-dekogu / dekeus-dekogus  (t) dakieu-dakigu / dakeus-dakigus 
5.- (t) dekosu / dekosus    (t) dakixu / dakixus 
6.- (t) dekosue / dekosues    (t) dakixue / dakixues 
7.- (t) dekie / dekies     (t) dakiyie / dakiyies 
 
 
 EKARRI      ERABILI 
 
1.- (t) dakat / dakatas     (t) dabitt / dabittetas 
2.- (t) dakak-na / dakasak-na    (t) dabik-na / dabisek-na 
3.- (t) dakar / dakas     (t) dabill / dabis 
4.- (t) dakagu-dakau / dakagus-dakaus  (t) dabigu-dabieu / dabigus-dabieus 
5.- (t) dakasu / dakasus    (t) dabixu / dabixus 
6.- (t) dakasue / dakasues    (t) dabixue / dabixues 
7.- (t) dakarre / dakarres    (t) dabille / dabilles 
 
 
EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
ZER (NOR) - NORK  (6) 
EROAN, ESAN 
 
  EROAN       ESAN 
 
 
1.- (t) daroat-doarot / daroatas-doarotas 1.-(t)diñot / diñotas 
2.- (t) daroak-na - doarok-na / daroasak-na-doarosak-na 2.-(t)diñok-na / diñosak-na 
3.- (t) daroa-doaro / daroas-doaros 3.-(t)diño / diños 
4.- (t) daroagu-doarogu / daroagus-doarogus 4.-(t)diñogu / diñogus 
5.- (t) daroasu-doarosu / daroasus-doarosus 5.-(t)diñosu / diñosus 
6.- (t) daroasue-doarosue / daroasues-doarosues 6.-(t)diñosue / diñosues 
7.- (t) daroe-doaroe-daroye / daroes-doaroes-daroyes 7.-(t)diñoe / diñoes 
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EGITE ERA/ZUKA  
ORAIN ALDIA 
NOR-NORI  IZAN (7) 
 
              
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ -------------
2 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- -------------
3 yat yata/-na yako yaku yatzu yatzue yakie 
1 ----------- ----------- gayakos ----------- gayatzus gayatzues gayak(i)es 
2 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- -------------
3 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- -------------
4 yates ----------- yakos yakus yatzus yatzues yak(i)es 
   
 
 
 
EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR-NORI- JOAN (8) 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
         
        
1 ----------- ----------- noako ----------- noatzu noatzue noakie 
2 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
3 yoat ----------- yoako yoaku yoatzu yoatzue yoak(i)e 
1 ----------- ----------- goakos ----------- goatzus goatzues goak(i)es 
2 ----------- ----------- soakos soakus ------------- ------------- soak(i)es 
3 ----------- ----------- soakos(i)e ----------- ------------- ------------- ----------- 
4 yoatas ----------- yoakos yoakus yoatzus yoatzues yoak(i)es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 582

EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA  
NOR -NORI  ETORRI (9) 
 
                      
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ---------- ----------  natortzo natortzu ---------- natortzue natortzie 
2 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
3 yatort 

datort 
---------- yatorko 

datorko 
yatortzu 
datortzu 

yatorku 
datorku 

yatortzue 
datortzue 

yatorkie 
datorkie 

1 ------------ ------------ gatortzos gatortzus -------------- gatortzuez gatorkies 
2 ------------ ------------ satortzos ------------ sato(r)skus ------------ satortzie 
3 ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- ---------- ---------- 
4 yatostes 

datostes 
---------- yatortzos 

datortzos 
yatortzus 
datortzus 

yatorkus 
datorkus 

yatortzues 
datortzues 

yatortzies 
datortzies 

 
 
 
EGITE ERA/ZUKA  
ORAIN ALDIA 
NOR-NORI IBILI (10) 

 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ nabilko 

nabiko 
------------ nabiltzu 

nabitzu 
nabiltzue 
nabitzue 

nabiltzie 
nabitzie 

2 ------------ ------------ ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 yabitt 

dabitt 
------------ yabitzo 

dabiltzo 
yabisku 
dabisku 

yabitzu 
dabitzu 

yabitzue 
dabitzue 

yabitzie 
dabitzie 

1 ------------ ------------ gabikos 
gabitzos 

------------ gabitzus gabitzues gabitzies 

2 sabittes ------------ sabikos 
sabitzos 

sabikus ------------ ------------ sabikies 

3 sabisties ------------ sabitzies sabikues ------------ ------------ sabikies 
4 yabistes 

dabistes 
------------ yabitzos 

dabitzos 
yabiskus 
dabiskus 

yabitzus 
dabitzus 

yabitzues 
dabitzues 

yabitzies 
dabitzies 
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EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR-NORK LAGUNTZAILEA (11) 
 
           
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ yoat (d)ot ------------ saittut saittuet (d)(o)tas 
2 nok/-na ------------ (d)ok gosak/-na ------------ ------------ (d)osak 

dosana 
3 neu ------------ deu gaittu saittu saittue seus 

(dei)ttu 
1 ------------ ------------ geu ------------ saittugu saittuegu geus/gus 
2 nosu ------------ (d)osu gosus 

gaittusus 
------------ ------------ (do)sus 

3 nosue ------------ (do)sue gosues 
gaittusues 

------------ ------------ (do)sues 

4 nab(i)e ------------ dab(i)e gaittue 
gaittues 

saittue saittues 
saittuese 

dab(i)es 
deittue 
deittues 

 
 
 
EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR-NORK EUKI  
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ dekot ------------ ------------ ------------ dekotas 
2 nekok 

nekona 
------------ dekok 

dekona 
gekosak sekosak ------------ dekosak 

3 neko ------------ deko gekos 
gekosku 

sekos 
dekotzu 

sekosie 
dekotzue 

dekos 

1 ------------ ------------ dekeu 
dekogu 

------------ ------------ ------------ dekeus 
dekogus 

2 nekosu ------------ dekosu gekosus ------------ ------------ dekosus 
3 nekosue ------------ 

 
dekosue gekosue ------------ ------------ dekosues 

dekosusese
4 nekie ------------ 

 
dekie gekies sekies sekosie dekies 

dekiese 
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EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR-NORK ERABILI (12) 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ 

 
dabitt ------------ ------------ ------------ dabittetas 

2 ------------ ------------ 
 

dabik gabisek ------------ ------------ dabisek 

3 nabill ------------ 
 

dabill gabis gabixus gabixie dabis 

1 ------------ ------------ dabieu 
dabigu 

------------ gabigus ------------ dabieus 
dabigus 
dabigeus 

2 nabixu ------------ dabixu gabixus ------------ 
 

------------ dabixus 

3 nabixue ------------ dabixue gabixues 
 

------------ ------------ dabixues 

4 nabille ------------ dabille gabilles gabilles ------------ dabilles 
 
 
 
EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR-NORK EKARRI  
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ dakat ------------ ------------ ------------ dakatas 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ dakasak 
3 nakar ------------ dakar gakas sakas sakasie 

sekasie 
dakas 

1 ------------ ------------ dakau 
dakagu 

------------ ------------ ------------ dakaus 
dakagus 

2 nakasue 
nekasue 

------------ dakasu gakasus ------------ ------------ dakasus 

3 nakasue ------------ dakasue gakasues ------------ ------------ dakasues 
4 nakarre 

nekarre 
------------ dakarre gakarres sakasie ------------ dakarres 
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EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR-NORK EROAN  
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ daroat 

doarot 
------------ ------------ ------------ daroatas 

doarotas 
2 ------------ ------------ daroak 

doarok 
------------ ------------ ------------ daroasak 

doarosak 
3 naroa 

noaro 
------------ daroa 

doaro 
daroasku 
doarosku 

daroatzu 
doarotzu 

saroes daroas 
doaros 

1 ------------ ------------ daroagu 
doarogu 

------------- ------------- saroegus daroagus 
doarogus 

2 naroasu 
noarosu 

------------ daroasu 
doarosu 

garoasus 
garoagusus

------------ ------------ daroasus 
doarosus 

3 naroasue 
noarosue 

------------ daroasue
doarosue

garoasues ------------ ------------ daroasues 
doarosues 

4 naroes 
naroye 
noaroe 

------------ daroe 
doaroe 
daroye 

garoes 
garoyes 

------------ saroase daroes 
daroese 
doarose 

 
 
EGITE ERA/ZUKA  
ORAIN ALDIA  
ZER-NORI-NORK  (13) 
LAGUNTZAILEA  
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
1 ------------ -oat 

-tas 
-(do)tzet 
-tzetas 

------------ -tzut 
-tzutes 

-tzuet 
-tzuetas 

-tziet 
-tzietes 
-tzietase 

2 -stek 
-stesak 

----------- -otzek 
-tzesak 

-sku 
-skusek 

----------- ------------ -otziek 
-otziesak 

3 -ste 
-stes 

-tzek 
-tzesak 

-tzo 
-tzos 

-sku 
-skus 

-tzu 
-tzus 

-tzue 
-tzues 

-tzie 
-tzies 

1 ------------ ------------ -tzegus 
-tzegus 

------------ -tzugu 
-tzugus 

-tzugue 
-tzugues 

-tzegue 
-tzegues 

2 -stesu 
-stesus 

------------ -tzesu 
-tzesus 

-skusu 
-skusus 

----------- ------------- 
 

-tzesue 
-tzesues 

3 -stesue 
-tesues 

------------ 
 

-tzesue 
-tzesues 

-skusue 
 

----------- ------------- -tzesue 
-tzesues 

4 -stie 
-sties 

------------ -tzies 
-tzies 

-skue 
-skues 

-tzue 
-tzues 

-tzue 
-tzues 

-tzie 
-tzies 
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EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
ZER-NORI-NORK ESAN (14) 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
1 ------------ ----------- diñotzet 

-tzetas 
------------ diñotzut 

-tzutes 
diñotzuet 
-tzuetes 
-tzuetase 

diñotziet 
-tzietes 
 

2 diñostek 
-tesak 

----------- diñotzek 
-tzesak 

diñoskuk 
-kusek 

------------ ------------ diñotziek 
-tziesak 

3 diñoste 
-tes 

----------- diñotzo 
-tzos 

diñosku 
-kus 

diñotzu 
-tzus 

diñotzue 
-tzues 

diñotzie 
-tzies 

1 ------------ ----------- diñotzegu 
-tzegus 

------------ diñotzugu 
-tzugus 

diñotzueg
u 
-tzuegus 

diñotziegu 
-tziegus 

2 diñostesu 
-tesus 

----------- diñotzesu 
-tzesus 

diñoskusu 
-kosus 

------------ ------------ diñotzesue
-tzesues 

3 diñostesue 
-tesues 

----------- diñotzesue
-tzesues 

diñoskusu
e 
-kues 

------------ ------------ diñotzesue
-tzesues 

4 diñostie 
-ties 

----------- diñotzie 
-tzies 

diñoskue 
-kues 

diñotzue 
-tzues 

diñotzue 
-tzues 

diñotzie 
-tzies 

 
 
EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
ZER-NORI-NORK EKARRI (15) 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
1 ------------ ----------- dakatzet 

-tzetas 
------------ dakatzut 

-tzutes 
dakatzuet 
-tzuetes 
-tzuetase 

dakatziet 
-tzietes 
 

2 dakastek 
-tesak 

----------- dakatzek 
-tzesak 

dakaskuk 
-kusek 

------------ ------------ dakatziek 
-tziesak 

3 dakaste 
-ties 

----------- dakatzo 
-tzos 

dakasku 
-kus 

dakatzu 
-tzus 

dakatzue 
-tzues 

dakatzie 
-tzies 

1 ------------ ----------- dakatzegu 
dakatzeu 
-tze(g)us 

------------ dakatzugu
-tzugus 

dakatzuegu 
-tzuegus 

dakatziegu 
-tziegus 

2 dakastesu 
-tesus 

----------- dakatzesu 
-tzesus 

dakaskusu 
-kusus 

------------ ------------ dakatzesue
-tzesues 

3 dakastesue 
-tesues 

----------- dakatzesue
-tzesues 

dakaskusue
-sues 

------------ ------------- dakatzesue
-tzesues 

4 dakastie 
-ties 

dakastiek 
-tiesak 

dakatzie 
-tzies 

dakaskue 
-kues 

dakatzue 
-tzues 

dakatzue 
-tzues 

dakatzie 
-tzies 
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EGITE ERA/ ZUKA 
ORAIN ALDIA 
ZER-NORI-NORK EROAN (16) 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
1 ------------ ---------- daroatzet 

-tzetas 
------------- daroatzut 

-tzutes 
daroatzuet 
-etas 
-etase 

daroatziet 
-etas 
 

2 daroastek 
-tesak 

---------- daroatzek 
-tzesak 

daroaskuk 
-kusek 

------------ ------------ daroatziek 
-tziesak 

3 daroaste 
-tes 

---------- daroatzo 
-tzos 

daroasku 
-kus 

daroatzu 
-tzus 

daroatzue 
-tzues 

daroatzie 
-tzies 

1 ------------ ---------- daroatzegu 
-tzegus 

------------ daroatzugu 
-tzugus 

daroatzuegu 
-tzuegus 

daroatzegu
e 
-tzegues 

2 daroastesu 
-tesus 

---------- daroatzesu 
-tzesus 

daroaskusu
-kusus 

------------ ------------ daroatzesue
-tzesues 

3 daroastesue 
-tesues 

---------- daroatzesue
-tzesues 

daroaskusue
-kusues 

------------ ------------ daroatzesue
-tzesues 

4 daroastie 
-ties 

---------- daroatzie 
-tzies 

daroaskue 
-kues 

daroatzue 
-tzues 

daroatzue 
-tzues 

daroatzie 
-tzies 

 
                                          
EGITE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
ZER-NORI-NORK ERABILI (17) 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
1 ------------ ----------- dabitzet 

-tzetas 
------------- dabitzut 

-tzutes 
dabitzuet 
-etas 
-etase 

dabitziet 
-tzietas 
 

2 dabistek 
-tesak 

----------- dabitzek 
-tzesak 

dabiskuk 
-kusek 

------------- ------------- dabitziek 
-tziesak 

3 dabist 
-tes 

----------- dabitzo 
-tzos 

dabisku 
-kus 

dabitzu 
-tzus 

dabitzue 
-tzues 

dabitzie 
-tzies 

1 ------------ ----------- dabitzegu 
-tzegus 
dabitzeu 
-tzeus 

------------- dabitzugu 
-tzugus 

dabitzuegu 
-tzuegus 

dabitziegu 
-tziegus 

2 dabistesu 
-tesus 

----------- dabitzesu 
-tzesus 

dabiskusu 
-kusus 

------------- ------------- dabitzesue 
-tzesues 

3 dabistesue 
-tesues 

----------- dabitzesue 
-tzesues 

dabiskusue 
-kusues 

------------- ------------- dabitzesue 
-tzesues 

4 dabistie 
-ties 
-tiese 

----------- dabitz(i)e 
-tzies 
-tziese 

dabiskue 
-kues 
-kuese 

dabitzue 
-tzues 
-tzuese 

dabitzue 
-tzues 
-tzuese 

dabitzie 
-tzies 
-tziese 
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EGITE ERA/ZUKA 
LEHEN ALDIA 
NOR (18) 
IZAN, EGON, IBILI, JOAN, ETORRI  
 
 
      
  IZAN   ETORRI   JOAN 
 
1.-   ni(n)tzen  ne(n)torren   -------- 
2.-  --------   e(n)torren        -------- 
3.-  san   etorren    (y)oyen 
1.-  giñen / giñesan ge(n)tosen   -------- 
2.-  siñen   setosen   -------- 
3.-  siñien / siñiesan se(n)tosien   -------- 
4.-  sien   setosen   (y)oyesan 
 
 
 
 
   IBILI    EGON 
    
   nebillen   ne(n)goan / ne(n)goen 
   ebillen    egoan 
   ebillen    egoan 
   ge(n)bixen   ge(n)gosan / ge(n)gosen 
   se(n)bixen   segosen 
   se(n)bixien   segosien 
   ebixen    egosan / egosen 
 
EGITE ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NOR-NORI IZAN  
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 yaten ------------ yakon yakun yatzun yatzuen yakien 
1 ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
4 yatesan ------------ yakosan 

yakesan 
yakusen yatzusen yatzuesan yakiesan 

yakesan 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 589

EGITE ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NOR-NORI ETORRI 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 etorsten ----------- etorkon etorkun etortzun etortzuen etorkien 
1 ------------ 

 
----------- gentorkosen

gentorkosan
------------ ------------ ------------ ------------ 

2 ------------ ----------- setorkosen 
setorkosan 

------------ ------------ ------------ ------------ 

3 ------------ ----------- setorkiesen 
setorkiesan 

------------ ------------ ------------ ------------ 

     
4 

etorstesan ----------- etortzosan etorskusen etortzusen etortzuesan etortziesan

 
 
EGITE ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NOR-NORI 
IBILI 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ----------- ------------- ------------ ----------- ------------- ------------- 
2 ------------ ----------- ------------- ------------ ----------- ------------- ------------- 
3 ebilsten ----------- ebiltzon ebilskun ebiltzun ebiltzuen ebiltzien 
1 ------------ ----------- genbikosan

genbikosen
------------ ----------- ------------- ------------- 

2 sebisten ----------- senbikosan 
senbikosen 

------------ ----------- ------------- ------------- 
 

3 senbixien ----------- senbikosien ------------ ------------ ------------- ------------- 
4 ebilstesan ----------- ebiltzisen ebilskuen ebiltzusen ebiltzuesan ebiltziesan 
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EGITE ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NORK-ZER (19) 
LAGUNTZAILEA 

 
 
   SINGULAR   PLURAL 
 
Nik         ekar  naben / nauen   nabesan / nabesen 
Ik           itxi  uen /ouen   osan 
Berak     eroan (e)ban    (e)basen / (e)basan 
Guk        edan  genduen / gendun  gendusen 
Suk    ipiñi         senduén / sendun  sendusen 
Suek    esan         sendúen   senduesan 
Eurek     jakin  (e)bien    (e)biesan 
 
 
 
 
 
EGITE ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NORK-ZER 
EKARRI, EROAN, JAKIN, ESAN, ERABILI, EDUKI 
 
 
  EKARRI            EROAN  EDUKI 
 
Nik       nekarren / nekarsan          laguntzaileaz   neken / nekesan 
Hik           ekarren / ekarsan                 eken / ekesan 
Berak        ekarren / ekarsan                 eken / ekesan 
Guk  genkarren         geken / genkesan 
Suk   sekarren         senken / senkesan 
Suek  sekarren      senkien / senkiesan 
Eurek             ekarren / ekarresan     eukien / eukiesan 
 
 
 
     ESAN                       JAKIN       ERABILI 
 
  Laguntzaileaz         nekiyen / nekiyesan       Laguntzaileaz 
        ekiyen / ekiyesan 
        ekiyen / ekiyesan 
        genkiyen / genkiyesan 
        senkiyen / senkiyesan 
        senkiyien / senkiyiesan 
        sekiyen /sekiyesan 
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EGITE ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NOR-NORK (20) 
LAGUNTZILEA 

 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ noan nauen 

naben 
------------ saittuten saittueten nausen 

nabesan 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- 
3 nenduen oan (e)ban gaittusen saittun saittuesan (e)basen 
1 ------------ ------------ gendu(e)n ------------ saittugun ------------ gendusen 
2 nosun ------------ senduén gaittusun ------------ ------------ sendusen 
3 nosuen ------------ sénduen gaittusuen ------------ ------------ senduesan 
4 nenduen 

nabien 
------------ (e)bien gaituesan saittuén saíttuen (e)biesan 

 
 
 
 
EGITE ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NOR-NORK EDUKI 
 
           
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ neken ------------ ------------ ------------ nekesan 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ------------ eken genkosan sekosan sekosien ekesan 
1 ------------ ------------ genken ------------ ------------ ------------ genkesan 
2 nekosun ------------ senken ------------ ------------ ------------ senkosan 
3 nekosuen ------------ senkien ------------ ------------ ------------ senkiesan 
4 nekien ------------ ekien genkiesan senkiesan senkiesan ekiesan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 592

EGITE ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NOR-NORK EKARRI 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ nekarren ------------ ------------ ------------ nekasan 
2 ------------ ------------ ekarren ------------ ------------ ------------ ekasan 
3 nekarren ------------ ekarren genkasen senkasen ------------ ekasan 
1 ------------ ------------ genkarren ------------ ------------ ------------ genkasen 
2 ------------ ------------ senkarren ------------ ----------- ------------ senkasen 
3 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
4 ------------ ------------ ekarrien ------------ ------------ ------------ ekarriesan 
 
 
 
EGITE ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NOR-NORK EROAN 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ------------ eroyen ------------ ------------ ------------ eroyesan 
1 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
4 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
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EGITE ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NOR-NORK ERABILI  
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ nebillen ------------ ------------ ------------ nebixen 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ------------ ebillen ------------ ------------ ------------ ebixen 
1 ------------ ------------ genbillen ------------ ------------ ------------ genbixen 
2 ------------ ------------ senbillen ------------ ------------ ------------ senbixen 
3 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
4 ------------ ------------ ebillen ------------ ------------ ------------ ------------ 
 
 
 
EGITE ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NORK-NORI-ZER (21) 
LAGUNTZAILEA 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ noan 

nosan 
ne(o)tzon 
-tzosa(e)n 

------------ ne(o)tzun 
-tzusen 

ne(o)tzuen 
-tzuesan 

ne(o)tzien 
-tziesa(e)n

2 -sten 
-stesan 

------------ -tzan 
-tzasan 

-skun 
-skusen 

------------ ------------ -tzien 
-tziesan 

3 -sten 
-stesan 

-tzoan 
-tzoasan 

-tzen 
-tzesa(e)n 

-skun 
-skusen 

-tzun 
-tzusen 

-tzuen 
-tzuesan 

-tzien 
-tziesa(e)n

1 ------------ gentzoan 
-tzoasan 

gentze(o)n
-tze(o)san 

------------ gentzun 
-tzusen 

ge(o)ntzue
n 
-tzuesa(e)n 

ge(o)ntzie
n 
-tziesa(e)n

2 -stesun 
-stesusen 

------------ tzesun 
-tzesuen 

-skusun 
-skusuen 

------------ ------------ se(o)ntzien
-tziesa(e)n

3 -stesuen 
-stesuesan 
-stesuesen 

------------ se(o)ntzien
-tziesa(e)n

-skusuen 
-
skusuesan 
-
skusuesen 

------------ ------------ se(o)ntzien
-tziesa(e)n

4 -stien 
-stiesa(e)n 

------------ -tzien 
-tziesa(e)n

-skuen 
-skuesa(e)n

-tzuen 
-tzuesa(e)n

-tzuen 
-tzuesa(e)n 

-tzien 
-tziesa(e)n
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3.4.3.2.2.- BALDIN ERA 
 
BALDIN ERA/ZUKA 
NOR IZAN 
 
 
GEROA/IRAGANA GEROA 
 
1.-  Ni         banintz 

 
banintze(te)ke / banintze(te)kes 

2.-  Hi          ---------- ---------- 
3.-  Bera      balitz 
 

balitzeke / balitzekes 

1.-  Gu         bagintzes bagintzeke / bagintzekes 
bagintzeteke / bagintzetekes 
bagintteke / baginttekes 
bagiñe / bagiñes 
 

2.-  Zu         basintzes basintzeke / basintzekes 
basintzeteke / basintzetekes 
basintteke / basinttekes 
basiñekie / basiñekies 
 

3.-  Zuek     basintzies / basiñie basintzekie / basintzekies 
basintzetekie / basintzetekies 
basinttekie / basinttekies 
basiñekie / basiñekies 
 

4.-  Eurek   balitzes / balie balitzeke / balitzekes 
balitzeteke / balitzetekes 

 
 
                                
                                               IRAGANA 
 
1.-                                            banintzen 
2.-                                            --------- 
3.-                                            basan 
1.-                                            bagiñen / bagiñesan 
                                                bagintzen / bagintzesan 
2.-                                            basiñen / basiñesan 
                                                basintzen / basintzesan 
3.-                                            basiñien / basiñiesan 
                                                basintzien / basintziesan 
4.-                                            basien 
                                                balies 
                                                balitzes 
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BALDIN ERA/ZUKA 
NOR 
EGIN, ETORRI, IBILI, JOAN 
 
  
 
  EGIN      ETORRI            
  
1.- baneko / banego / banengo  banetor / banentor 
2.- -------     -------- 
3.- baleko / balego   baletor 
1.- bagenkos / bagengos       bagentos 
2.- basenkos / basengos       basentos 
3.- basenkosie / basengosie      basentosie 
4.- balekos / balegos       baletos 
 
 
  IBILI                 JOAN 
 
1.-    banebill               --------- 
2.-  baebill                 --------- 
3.-  balebill                  baloa / baloye 
1.-  bagenbis               --------- 
2.-  basenbis               --------- 
3.-  basenbixie               --------- 
4.-  balebis          baloas / baloyes 
 
 
 
BALDIN ERA/ZUKA 
NOR-NORI IZAN 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ banako ------------ banatzu banatzue banatzie 

banakie 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 bayat ------------ bayako bayaku bayatzu bayatzue bayakie 
1 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ ----------- ----------- ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ------------ ----------- ----------- ------------ ------------ ------------ 
4 bayates 

 
------------ bayakos bayakus bayatzue bayatzues 

bayatzues
e 

bayakies 
bayakiese 
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BALDIN ERA/ZUKA 
NOR-NORI ETORRI 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 baletort ---------- baletortzo baletorku baletortzu baletortzue baletortzie 
1 ------------ ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
4 baletortas ---------- baletortzos baletorkus baletortzu

s 
baletortzue
s 

baletortzies

 
 
 
 
BALDIN ERA/ZUKA 
NOR-NORI IBILI 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------- ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------- ---------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ 
3 bayabit ---------- bayabiko 

bayabitzo 
bayabiku bayabitzu bayabitzue bayabitzie 

bayabikie 
1 ------------- ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------- ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------- ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
4 bayabites 

bayabittes 
bayabittetas 

---------- bayabitzos
bayabikos 

bayabikus bayabitzus bayabitzues bayabikies
bayabitzies
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BALDIN ERA 
NORK-ZER 
LAGUNTZAILEA 
 
 
   
GEROA/IRAGANA 
 

GEROA 

1.-  baneu-baneus / ban(e)ittu-ban(e)ittus baneke / banekes 
2.-  ----------- ----------- 
3.-  baleu-baleus / bal(e)ittu-bal(e)ittus baleke / balekes 
1.-  bagendu / bagendus bagenke / bagenkes 
2.-  basendu / basendus basenke / basenkes 
3.-  basendue / basendues basenkie / basenkies 
4.-  balab(i)e / balab(i)es balekie / balekies 
  
  
 
 

 
IRAGANA 

 
                         1.- banaben-banabesan / ban(e)ittu-ban(e)ittus 
                         2.- -------------- 
                         3.- baleu-baleus / baban-babasan 
                         1.- bagendun-bagendusen 
                         2.- basendun-basendusen 
                         3.- basenduen-basenduesan 
                         4.- balebie-balebies-balabiesan / babien-babiesan 
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BALDIN ERA/ZUKA 
NORK-ZER 
EUKI/EKARRI/JAKIN 
 
 
 
  EUKI     EKARRI 
 
 1.- baneko / banekos   banekar / banekas 
 2.- ---------    --------- 
 3.- baleko / balekos   balekar / balekas 
 1.- bagenko / bagenkos   bagenkar / bagenkas 
 2.- basenko / basenkos   basenkar / basenkas 
 3.- basenkie / basenkies   basenkasie / basenkasies 
 4.- balekie / balekies   balekarre / balekarres    
 
 
 
    JAKIN 
 
    baneki / banekis 
    -------- 
    baleki / balekis 
    bagenki / bagenkis 
    basenki / basenkis 
    basenkiy(i)e / basenkiy(i)es 
    balekiy(i)e / balekiy(i)es 
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BALDIN ERA/ZUKA 
NORK-NORI-ZER 
LAGUNTZAILEA (22) 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ---------- bane(o)tzo 

banekitzo 
banekiyo 
banekiyos 

------------- bane(o)tzu 
banekitzu 
banekixu 

bane(o)tzue 
banekitzue 
banekixue 

bane(o)tzie
banekitzue
banekiyie 

2 ------------ ---------- ----------- ------------- ------------- ------------- -------------
3 bale(o)stes 

balekistie 
---------- bale(o)tzo 

balekiyo 
bale(o)sku 
balekisku 

bale(o)tzu 
balekitzu 
balekixu 

bale(o)tzue 
balekitzue 
balekixue 

bale(o)tzie 
balekitzie 

1 ------------ ---------- bage(o)ntzo
bagenkiyo 

------------- bage(o)ntzu 
bagenkixu 
bagenkitzu

bage(o)ntzue 
bagenkixue 

bage(o)ntzie 
bagenkiyoe 
bagenkitzie 

2 base(o)ste 
baseuste 
basosteke 

---------- base(o)ntzo
basenkiyo 

basenkigu ------------- ------------ base(o)ntzie
basenkiyoe

3 base(o)stie 
baseustie 
basostekie 

---------- base(o)ntzie
basenkiyoe

base(o)skue
basenkigue

------------- ------------- base(o)ntzie
basenkiyoe

4 bale(o)stie 
balekistie 

---------- bale(o)tzie 
balekiyoe 
balekitzie 

bale(o)skue
balekiskue 

bale(o)tzue
balekitzue 
balekixue 

bale(o)tzue 
balekitzue 
balekixue 

bale(o)tzie 
balekitzie 

 
 
BALDIN ERA/ZUKA 
NORK-NORI-ZER EKARRI (23) 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
          
        
1 ------------ ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 balekaste 

balekastes 
---------- balekatzo 

balekatzo 
balekasku 
balekaskus 

balekatzu 
balekatzus 

balekatzue 
balekatzues 

balekatzie 
balekatzies

1 ------------ ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
4 balekastie 

balekasties 
---------- balekatzie

balekatzies
balekaskue 
balekaskues

balekatzue 
balekatzues

balekatzue 
balekatzues 

balekatzie 
balekatzies
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3.4.3.2.3.- ONDORIOZKOA 
 
 
ONDORIOZKOA 
ORAIN-GERO ALDIA 
NOR IZAN 
 
 
 IZAN 
 
1.- neitteke / neike 
2.- ---------- 
3.- l(e)itteke-l(e)ittekes / litzeke-litzekes 
1.- g(e)intteke-g(e)inttekes / -geintzeke-geintzekes / geinke-geinkes 
2.- s(e)intteke-s(e)inttekes / seintzeke-seintzekes /seinke-seinkes 
3.- seinttekiese / seinkiese 
4.- le(i)ttekes-l(e)ittekes / leikes 
 
 
 
ONDORIOZKOA 
ORAIN-GERO ALDIA 
NOR-NORI IZAN 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 yat ------------ yako yaku yatzu yatzue yak(i)e 
1 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
4 yates ------------ yakos yakus yatzus yatzues yak(i)es 
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ONDORIOZKOA 
ORAIN-GERO ALDIA 
NORK-ZER 
LAGUNTZAILEA  
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ ne(i)ke ------------ ------------ ------------ ne(i)kes 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ----------- ------------ le(i)ke ------------ ------------ ------------ ge(i)nkes 
1 ------------ ------------ ge(i)nke ------------ ------------ ------------ ge(i)nkes 
2 ------------ ------------ se(i)nke ------------ ------------ ------------ se(i)nkes 
3 ------------ ------------ se(i)nkie ------------ ------------ ------------ se(i)nkies 
4 ------------ ------------ le(i)kie ------------ ------------ ------------ le(i)kies 
 
 
ONDORIOZKOA 
ORAIN-GERO ALDIA 
NORK-NORI-ZER 
LAGUNTZAILEA (24) 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ ne(k)iyo 

nekiyoke 
 

------------ ne(k)ixu 
neskixu 
nekixuke 
 

ne(k)ixue 
neskixue 
nekixuke 
 

ne(k)iyoe 
neskiyoe 
nekiyoeke

2 ------------ 
 

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

3 le(i)steke 
lesteke 
loste 

------------ le(k)iyo 
leskiyo 
 

leisku 
losku 

le(k)ixu 
leiskixu 
 

leikitzue 
lei(s)kixue 
leixue 

le(k)iyoe 
leskiyoe 
lekiyoeke 

1 ------------ ------------ nenkiyo ------------ genkixu 
geinkitzu 

geinkesue 
geinketzue 

genkiyoe 
geinketzie

2 sosteke ------------ senkiyo 
senkiyoke 
seneiyo 

leiskusu 
loskusu 

------------ ------------ senkiyoe 

3 sostekie ------------ senkiyoe 
seneiyoe 

leiskusue 
loskusue 

------------ ------------ senkiyoe 
seneiyoe 

4 leistekie 
lestekie 
lostie 

------------ lekiyoe 
lekiyoeke 
leiyoe 

lekiskue 
loskue 

leikitzue 
leitzue 
leiskixue 

leikitzue 
leiskisue 
leitzue 

senkiyoe 
seneiyoe 
le(k)iyoe 
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ONDORIOZKOA/ZUKA 
IRAGANA 
NOR IZAN 
 
 
 
   IZAN 
 
1.-   ne(i)kien / ne(i)kesan 
2.-   --------- 
3.-   le(i)kien / le(i)kesan 
1.-   ge(i)nk(i)en / geinkesan 
2.-   senk(i)en-senken / seinkesan 
3.-   se(i)nkien / seinkiesan 
4.-   leikien / leikiesan 
 
 
3.4.3.2.4.- SUBJUNTIBOZKO ERA 
 
SUBJUNTIBOZKO ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR 
LAGUNTZAILEA 
 
 
 
 
 NOR 
 
1.- naitten / neitten 
2.- ---------- 
3.- daitten-deitten / deiyen 
1.- gaittesan-geittesan 
2.- saittesan-seittesan 
3.- saittiesien-saittiesen 
4.- deittesan-daittesan / daiyesan-deiyesan 
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SUBJUNTIBOA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR-NORI 
LAGUNTZAILEA 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 yaten ------------ yakon yakun yatzun yatzuen yakien 
1 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ 
3 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
4 yatesan ------------ yakosan yakusen yatzusen yatzuesan 

yatzuesen 
yakiesan 

 
 
 
SUBJUNTIBOA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR (Zer)-NORK 
LAGUNTZAILEA 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ deiten 

deitan 
------------ ------------ ------------ deitesan 

deitasen 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 neiyen 

naiyen 
------------ deiyen 

daiyen 
geixen 
gaixan 

seixen 
saixan 

seixien 
saixien 

deixen 
daixen 

1 ------------ ------------ deigun 
daigun 

------------ seixen 
saixen 

seixein 
saixien 

deigusen 
daigusen 

2 neixun 
naixun 

------------ deixun 
daixun 

geixusen 
gaixusen 

------------ ------------ deixusen 
daixusen 

3 neixuen 
naixuen 

------------ 
 

deixuen 
daixuen 

------------ ------------ ------------ deixuesan 
daixuesan 

4 neiyien 
naiyien 

------------ deiyen 
daiyen 

geixien 
gaixien 

seixien 
saixien 

seixien 
saixien 

deiyesan 
daiyesan 
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SUBJUNTIBOA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
ZER-NORI-NORK 
LAGUNTZAILEA 

 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ---------- deitzetan 

deitzetasen
------------ 
 

deitzuten 
deitzutesan

deitzuetan 
deitzuetasen 

deitzietan 
deitzietasen 

2 ------------- ---------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
3 deisten 

deistesan 
---------- deiyo 

deitzon 
deitzosan 

deiskun 
deiskusen 

deitzun 
deitzusen 

deitzuen 
deitzuesan 

deitzien 
deitziesan 

1 ------------ ---------- deitzegun 
deitzegusen 

------------ deitzugun 
deitzugusen 

deitzuegun deitziegun 

2 deistesun 
deistesusen 

---------- deitzesun 
deitzesusen 

deiskusun 
deiskususen

------------ 
 

------------ deitzesuen 
deitzesuesen 

3 deistesuen ---------- deitzosuen 
deitzesuen 

deiskusuen ------------ ------------ deitzesuen 
deitzesuesen 

4 deistien 
deistiesan 

---------- deitzien 
deitziesan 

deiskuen 
deiskuesan

deitzuen 
deitzuesan 

deitzuen 
deitzuesan 

Deitzien 
Deitziesan 

 
 
 
3.4.3.2.5.- AHAL ERA 
 
AHAL ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR 
LAGUNTZAILEA 
 
    
   NOR 
 
  1.- nei / neike 
  2.- ---------- 
  3.- lei / leike 
  1.- geiñis / geinkes 
  2.- seiñis / seinkes 
  3.- seiñesie / seinkesie 
  4.- leis / leikes 
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AHAL ERA/ZUKA 
ORAIN-GERO ALDIA 
NOR 
LAGUNTZAILEA 
 
    
 
 
   NOR 
 
  1.- neitteke / neintteke 
  2.- eitteke 
  3.- leitteke 
  1.- geintteke / geinttekes 
  2.- seintteke / seinttekes 
  3.- seinttekies / seinttekiese 
  4.- leittekes 
 
 
 
AHAL ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NORK-NOR 
LAGUNTZAILEA 
 
           
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ nei 

neike 
------------ ------------ ------------ neis 

neikes 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ------------ lei 

leike 
------------ ------------ ------------ leis 

leikes 
1 ------------ ------------ geiñi(s) 

geinke 
------------ ------------ ------------ geiñis 

geinkes 
2 ------------ ------------ seiñi(s) 

seinke 
------------ ------------ ------------ seinkes 

3 ------------ ------------ seiñesie 
seinkie 

------------ ------------ ------------ seiñesies 
seinkesies 

4 ------------ ------------ leiy(i)e 
leikie 

------------ ------------ ------------ leiy(i)es 
leikies 
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AHAL ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NORK-ZER 
LAGUNTZAILEA 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ ne(n)kien 

neken 
------------ ------------ ---------- nei(n)kesan 

nekesan 
2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------- -------------- 
3 ------------ ------------ leikien 

lekien 
------------ ------------ ---------- leikesan 

lekesan 
1 ------------ ------------ geinkien 

genkien 
------------ ------------ ---------- geinkesan 

genkesan 
2 ------------ ------------ seinkien 

senkien 
------------ ------------ ---------- seinkesan 

senkesan 
3 ------------ ------------ senkien 

seinkien 
------------ ------------ ---------- senkiesan 

seinkiesan 
4 ------------ ------------ leikien 

lekien 
------------ ------------ ---------- leikiesan 

lekiesan 
 
 
AHAL ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NORK-NOR-ZER (25) 
LAGUNTZAILEA  
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ ne(k)iyo 

ne(k)iyos 
------------ ne(k)ixu 

nekitzu 
ne(k)ixue 
nekitzue 

nekitzie 

2 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 le(k)iste 

leiste 
------------ le(k)iyo 

lekitzo 
lekisku 
leisku 

le(k)ixu 
lekitzu 

le(k)ixue 
lekitzue 

le(k)itzie 
 

1 ------------ ------------ genkiyo 
geneiyo 

------------ genkixu 
genkitzu 
geneixu 

genkixue 
genkitzu 
geneixue 

genkiyoe 
geneiyoe 

2 ------------ ------------ senkiyo 
seneiyo 

senkigu ------------ ------------ senkiyoe 
seneiyoe 

3 ------------ ------------ senkiyoe 
seneiyoe 

senkigue ------------ ------------ senkiyoe 
seneiyoe 

4 lekistie 
leistie 

------------ le(k)iyoe 
 

lekiskue 
leiskue 

lekitzue 
leitzue 

lekitzue 
leitzue 

le(i)kitzie 
leitzie 
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AHAL ERA/ZUKA 
IRAGANA 
NORK-NORI-ZER  
LAGUNTZAILEA 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ---------- nekiyon 

nekiyosan 
------------ nekixun 

nekixusen 
nekixuen 
nekixuesen 

nekitzien 
nekitziesan 

2 ------------ ---------- ------------ ------------ ------------- ------------- -------------
3 le(k)isten 

le(k)istesan 
---------- lekiyon 

lekitzon 
lekiyosan 
lekitzosan 

lekiskun 
lekiskusen 

lekixun 
lekitzun 
lekixusen 
lekitzusen 

lekixuen 
lekitzuen 
lekixuesen 
lekitzuesen 

lekitzien 
lekitziesan 

1 ------------ ---------- genkiyon 
genkiyosan 

------------ genkixun 
genkixusen

genkixuen 
 

genkiyoen 

2 ------------ ---------- senkiyon 
senkiyosan

senkigun 
senkigusen

------------ ------------ 
 

senkiyoen 

3 ------------ ---------- senkiyoen 
senkiyoesan

senkiguen 
senkiguesan

------------ ------------ 
 

senkiyoen 
senkiyoesan

4 leistien 
leistien 
lekistiesan 
leistiesan 

---------- lekiyoen 
lekiyoesan 

lekiskuen 
leiskuen 

lekitzuen 
lekitzuesan

lekitzuen 
lekitzuesan 

lekitzien 
lekitziesan 

 
 
 
3.4.3.2.6.- AGINTE ERA 
 
AGINTE ERA/ZUKA 
ORAIN  ALDIA 
NOR 
LAGUNTZAILEA 
 
 
 
   NOR 
 
  1.-   ---------- / naitten 
  2.-   ei / ---------- 
  3.-   -------- / deiyela 
  1.-   -------- / gaittesan 
  2.-   saittes-saix / -------- 
  3.-   saittesie-saixie / ---------- 
  4.-   --------- / deiyesela 
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AGINTE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR 
ETORRI, IBILI, JOAN, EGON, ERDU 
 
 
 
 ETORRI  IBILI    JOAN 
 
1.-  --------- / natorren  --------- / nabillen  ---------- / noan 
2.-  ator / ----------  abill / ----------   oa / ------- 
3.-  -------- / datorrela  --------- / dabillela  ---------- / doala 
1.-  -------- / gatosen  --------- / ----------  --------- / goasen 
2.-  satos / ---------  sabix / ---------   soas / -------- 
3.-  satosie / ----------  sabixie / ----------  soasie / ------ 
4.-  --------- / datosela  -------- / dabixela  -------- / doasela 
 
 
 
   EGON  ERDU 
   ---------  --------- / nauen 
   erdu   ao / --------- 
   ----------  --------- / dauela 
   ----------  --------- / --------- 
   erdu   saus / ---------- 
   erdusie   sausie / ---------- 
   ---------  --------- / dausela 
 
 
AGINTE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
ZER-NORK EKARRI 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ekarrik ------------ ------------ ------------ ------------ ekasak 

ekarrisak 
ekarrisek 

3 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
1 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ ekatzu ------------ ------------ ------------ ekatzus 
3 ------------ ------------ ekatzue ------------ ------------ ------------ ekatzues 
4 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
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AGINTE ERA/ZUKA 
ORAIN ALDIA 
NOR-NORK 
LAGUNTZAILEA 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
        
1 ------------ ------------ deiten 

deitan 
------------ ------------ ------------ deitasen 

deitasan 
2 neik ------------ eik gaixak 

gaixek 
------------ ------------ eixek 

3 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- 
1 ------------ ------------ deigun 

daigun 
------------ ------------ ------------ deigusen 

daigusen 
2 neixu ------------ eixu gaixus 

geixus 
------------ ------------ eixus 

3 neixue ------------ eixue gaixues 
geixues 

------------ ------------ eixues 

4 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
 
 
 
 
3.4.3.2.7.- Defektiboak 
 
 
EGITE ERA  
ORAIN ALDIA 
ZER-NORI-NORK 
HARI ERITZI 
 
 
 1 2 3 1 2 3 4 
        
1 ------------ ------------ deitzet ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ deitzok ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ------------ deitzo ------------ ------------ ------------ ------------ 
1 ------------ ------------ deitzogu ------------ ------------ ------------ ------------ 
2 ------------ ------------ deitzosu ------------ ------------ ------------ ------------ 
3 ------------ ------------ deitzosue ------------ ------------ ------------ ------------ 
4 ------------ ------------ deitzie ------------ ------------ ------------ ------------ 
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3.4.3.2.8.-  Konklusioak 
 
 Aurreko orrietan ikusi ahal izan denez: Egite era, Baldin era, Ondoriozkoa, 

Aginte era eta aditz Defektibo batzuk aztertu ditut. 

 

 Lehen aipatu dudan moduan hitanoko oso forma gutxi bildu ditut, lehenengo eta 

bat ez dagoelako hitanoz hitz egiten duen jende askorik (Mendatako herrian banaka bat 

Albizko auzunean bizi dira, eta hauek baliteke Durango aldeko hizkeraren eraginez 

erabiltzea). Erabiliena gizonezkoen hitanoa da, emakumezkoena galduta dago, eta sarri 

askotan ezagutu arren ez dute erabiltzen, eta guk gazteok zer esanik ere ez. 

 
 Berorika, errespetuzko tratamendua ez da entzuten jadanik. Nire aiton-amonen 

belaunaldikoek eta honen aurrekoek asko erabiltzen omen zuten familikoek diotenez. 

Grabazioeterako Mendata eta albo herrietako jendearekin hitz egin egin dudanean 

konturatu naiz oraindik badaudela erabiltzen duten batzuk, herriko zaharrenak orohar, 

adibidez herriko alkate, mediku edo abadearekin hitz egiterakoan, berorikan zuzentzen 

dira beraiengana. 

  

 Aditza batu eta aztertu ondoren konklusio batzuetara iritsi naiz: fenomeno 

kurioso batetaz ohartu naiz, sarritan aditzetan morfema pluralgileak bikoiztuta 

erabiltzen ditugula, adibidez: 

 
  Herr.: etor die / etor dies  
  Bizk.: etorri dira   

Lit./Bat.: etorri dira  
 
 Datibo bikoitzen erabilera ere ugaria da, pluralaren kontzientzia galdu egiten da 

eta beste bat sartzen da. 
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 Pluralgileekin jarraituz, nabaria da baita, aditzari plurala egiteko -s morfema 

jarri ondoren, -e morfema eranstea, morfema hori paragogea da edo soportezko bokala. 

  Herr.: berak daroatzies ! / berak daroatziese 
  Herr.: eurek dakatzies ! / eurek dakatziese 
  Herr.: bilborantz, etxerantz, … / bilborantza, etxerantza,… 
 
 
Lehen aldian -sen edo -san jarriaz lortzen dira, 
   

Herr.: seuek eroastesuesan !  
  Herr.: neuk emonotzuesen ! 
   
 
 Aditz nahasketa ere ematen da, nahasketa hau “ZER-NORI-NORK” eta “NOR-
NORK”en artean nabaritzen da: 
 
  Herr.: nik ekarriko saittut kotxien !  esan beharrean 
  Herr.: nik ekarkotzut kotxien ! 
 
 Beste batzuetan “NOR” eta “NOR-NORI”ren artean gertatuko da gauza 

berdintsu bat, adibidez: 

 
  Herr.: ni nabill ! (NOR, Ibili aditza) 
  Herr.: berak nabill kotxien egunero ! (NOR-NORK, Erabili aditza) 
 
 Itxuraz ez ditugu bereizten, baina bai kontestoaren arabera. EGON eta EDUKI 

aditzekin ere nahasten gara, esate baterako: 

 
  Herr.: ori diru gustiye baneko ! (EDUKI aditza) 
  Herr.: ni neu or baneko jakingo neke ser eiñ  ! (EGON aditza) 
 
 
 Kasu batzuetan pluraleko bigarren eta hirugarren pertsonetako aditzak  itxuraz 

ez ditugu bereizten, baina bai azentoz eta entonazioz, adibidez: 

  Herr.: eurek diñotzué ori ! (Eurek-Zuri) 
  Herr.: gernikekoak be gausa bardiñe díñotzue ! (Eurek-Zueri) 
 
 Beste kasu aipagarri batzuk ere ematen dira, esate baterako fonemak jatea oso 

normala da, adibidez Egite Erako “ZER-NORI-NORK”eko laguntzailearen kasuan 
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laburketa ugari eta handiak egiten dira, ez bakarrik aditzean beste terreno batzuetan ere, 

apokopeaz hitz egiten egongo ginateke, hizkuntzaren ekonomiaren arabera: 

   
Herr.: suk seuk ekarsus diruek ! (ekar dosus ez dugu esaten) 

  Herr.: nik neuk ekarkotzet !  (ekarko dotzet ez da erabiltzen) 
  Herr.: guk emongotzegue !  (emongo dotzegue inoiz ez) 
 
 Baldin eran ere haserako -b morfema sarritan ez dugu ahoskatzen: 

   
Herr.: bera etorkoalitteke ! “ (bera etorko balittteke oso gutxitan) 

  Herr.: guk ekarkoagenke !” (guk ekarriko bagenke askotan ez) 
 
 Oso normala da Mendatako euskeran, beste lekue batzuetan gertatzen den 

moduan, fonemak elkartuz beste berri batzuk emotea, esaterako: 

  Herr.: guk dekeu orrelakoxie !” (gutekeu orrelakoxie) 
  Herr.: suk diñosu ori esta ? “ (sutiñosu ori esta?) 
  K + D = T 
 
 Eroan aditzarekin zerbait bitxia gertatzen da, bokalen arteko alternantzia edo 

aldaketa ematen da: 

  Herr.: seuk daroasus jorrarako atxurrek esta ? 
  Herr.: seuk doarosus jorrarako atxurrek esta ? 
  - a / -oa 
  -oa / -o 
 
  Egite erako “NOR-NORI”, Joan, Etorri edo Ibili lako aditz trinkoekin 

erabiltzen dugunean normala da aditzari -ba morfema aurretik eranstea: 

  Herr.: niri badatostes orrek ba ! 
  Herr.: orreri bayatorko nobiyoa oinbe ba !  
 
-ba hori aurretik jartzea, ekintza baieztu, gogortu edo intentsifikatzeko erabiltzen dugula 

uste dut nik. 

  Batzuetan forma inpertsonalak ere erabiltzen ditugu: 
 
   

Herr.: emongo yatzu te trankill ! 
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 Eta bukatzeko esan behar Baldin Era eta Ondorioaren artean beste gauza 

aipagarri bat ematen dela, nahastu egiten ditugu -ba eta -ke batera esaten dira sarritan: 

 

  Herr.: gu geu joango(b)aitzeke ? 
  Herr.: bera etorko(b)alitzeke ser ? 
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3.4.3.2.9.- Bibliografi oharrak eta bestelakoak 
 
(1) EGLU-II.Euskaltzaindia.: “Euskal Gramatika Praktikoa”. J. Butron eta J. de Pedro. 

Ed. Erein. (Eskola Apunteak, Udako Euskal Ikastaroa, Derio, 1995). 

 

(2) Eusko Jaurlaritza.: Bizkaieraren idatziko arauak: Deklinabidea eta Aditza. Kultura 

Saila, 1983. 

 

(3) Euskaltzaindia.: Euskal Aditz Batua. 1979 

    Etxebarria Ayesta, Juan Manuel.: Zeberio Haraneko euskeraren azterketa etno-

linguistikoa. Bilbo, 1991 (1988 tesi defentsa Deustun).(VI kapitulua aditzaz). 

     Irazola, Jose Maria.: Aditza, I-II Udako Euskal Ikastaroak. Derio. Ed. Leopoldo 

Zugazaga, Durango, 1977. 

    Taldea.: Arejita, A; Etxebarria, J. M; Irazola, J. M; Uriarte, J.: Bizkaieraren idatziko 

arauak II. Joskera.Eusko Jaurlaritza, 1989. 

       Txillardegi.: Euskera Batua zertan den. Ed. Jakin. Oinati, 1977, 3. edizioa. 

      Txillardegi.: Euskal Gramatika. Ed. E.V. Bilbo, 1978. 

 

(4) Laguntzaileetan, gehienetan -do morfema ez da ahoskatzen, laburketak egiten dira 

ekonomiaz. Kasu batzuetan -do hori bilduta agertzen da beste batzuetan ez ordea. 

Adib.: 

 Herr.: supe etze barriye erosi su esta? 

 Bizk.: zuk be etxe barria erosi dozu ezta? 

 Lit./Bat.: zuk ere etxe berria erosi duzu ezta? 

 -tt buztia ere oso zabalduta dago Urdaibaiko euskeran, hemendik aurrerako aditzetan 

ere sarritan agertuko dena. 

 

(5) Aditza -d morfemaz hasi eta lehenagoko hitza -k letraz bukatzen bada, ohizkoa 

bihurtzen da k+d = t  

Adib.:  

 Herr.: nitekot orrelako liburu bardiñe !        

 Bizk.: nik daukat horrelako liburu bardina ! 
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 Lit./Bat.: nik dut horrelako liburu berdina ! 
 

(6) EROAN aditzean bokal alternantzia ematen da, Adib.: daroat / doarot. Forma biak 

daude hedatuta. 

 

(7) -J morfema -Y bezala ahoskatzen da, eta hemendik aurrera agertzen diren aditzetan 

ere horrela agertuko da. 

 

(8) Aditz askok  parentesi artean daramate -i morfemaz, horrek esan nahi du batzuetan 

ahoskatzen dela beste batzuetan ordea ez. 

 

(9) Singularreko hirugarren pertsonan eta pluraleko laugarren pertsonetan -d zein -y 

morfemak biak erabiltzen dira, Adib.: yatost / datost. Batzuetan -r morfema 

hizkuntzaren ekonomiaz galdu egiten da. Adib.: datorstes / datostes 

 

(10) Singularreko hirugarren pertsonan eta pluraleko laugarren pertsonetan -d zein -y 

biak erabiltzen dira, baina zabalduena -y da. Adib: yabistes / dabistes 

 

(11) Nor kasuan singularreko hirugarren pertsonan eta Nor kasuko pluraleko laugarren 

pertsonan kasu gehienetan parentesi artean agertzen den -do hori galdu egiten da, ez da 

ahoskatzen, Adib.: 

 Herr.: neuk ekarri ot ori ! 

 Bizk.: neuk ekarri dot hori ! 

 Lit./Bat.: nik ekarri dut hori ! 

 

(12) IBILI Nor (lehenengo pertsona) eta  ERABILI Nor-Nork (Berak-Ni) kasuan 

nahastuta erabiltzen ditugu, bai orain eta bai lehen aldian. Adib.: 

Herr.: aspaldiyon asko ikasten nabill ! Herr.: berak nabill kotxien egunero ! 

Bizk.: aspaldian asko ikasten nabil !  Bizk.: berak nabil kotxean egunero! 

Lit./Bat.: aspaldian asko ikasten nabil ! Lit./Bat.: berak nabil kotxean egunero ! 
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(13) Adibidetzat aditz bakar batzuetan baino ez da jarri, pluralak egiteko orduan -s zein -

se erabiltzen dira. Adib.: 

Herr.: geur neuk artuko tzuetas ogiyek  ! / geur nik artuko tzuetase ogiyek !  

Bizk.: gaur neuk hartuko dautsuedaze ogiak ! 

Lit./Bat.: gaur nik hartuko dizkizuet ogiak ! 

Parentesi artean jarri da -do, baina ez da ahoskatzen, laburdura bat ematen da, kasu 

gehienetan galdu egiten da, adibidean ikusten den bezala. 

 

(14) Pluralak egiteko -s ezeze, -se ere erabiltzen da, batez ere pluraleko pertsonetan, 

Adib.:  

 Herr.: sue tiñostesus esatekoak niri !  / sue tiñostesuese esatekoak niri ! 

 Bizk.: zuek dinostazuez esatekoak niri ! 

 Lit./Bat.: zuek dinostazuez esatekoak niri ! 

 

(15) Aditz honetan -r morfema galdu egiten da ahoskatzerakoan, Adib.: dakartzo / 

dakatzo edo dakatzut / dakartzut. Aditz forma guztietan ez dago jarrita, baina pluralgile 

zabalduena kasu honetan ere -se da, batez ere pluraleko pertsonetan. Adib.: 

 Herr.: ni takatzietes ! / ni takatzietase ! 

 Bizk.: nik dakatsiedaz  !  

 Lit./Bat.: nik dakartziedaz ! 

 

(16) Pluralgile forma zabalduena. -se da, baina -s morfema jarriaz ere egiten dira 

pluralak.Adib.: 

 Herr.: neu taroatzuetas errekaduek eta egon trankill ! 

                     neu taroatzuetase errekaduek eta egon trankill ! 

 Bizk.: neuk daroatsuedaz errekaduak eta egon trankil ! 

 Lit./Bat.: nik daramazkizuet errekaduak eta egon lasai ! 

 

(17) Pluralak -z edo -se erantsiaz egiten dira, eta bata zein bestea erabiltzen da. Adib.: 

 Herr.: ni tabitzietas umiek astion ! / ni tabitzietase umiek astion ! 

 Bizk.: nik dabilkiedaz umeak aste honetan ! 
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Lit./Bat.: nik darabilkiedaz haurrak aste honetan ! 
 

(18) Parentesi artean  agertzen diren -n eta -y hizkiak, batzuetan ahoskatzen dira eta beste 

batzuetan ez ordea. 
 

(19) Zuk eta Zuek pertsonak azentoaren bitartez bereizten dira, eta horregatik jarri zaie. 

Nor-Nork laguntzailean ere azentoa jarri da bereizteko. Adib.: 

 Herr.: suk ekarri senduén ori ! / suek ekarri sénduen ori !  

 Bizk.: zuk ekarri zenduen hori ! / zuek ekarri zenuten hori ! 

 Lit./Bat.: zuk ekarri zenuen hori ! / zuek ekarri zenuten hori ! 

 

(20) Eurek-zu eta eurek-zuek bereizteko azentoa jarri zaie. Adib.: 

 Herr.: su be eurek ekar saittuén ! /  suepe eurek ekar saíttuen ! 

 Bizk.: zu ere eurak ekarri zinduezan ! / zuek ere eurak ekar zintuzteten ! 

 Lit./Bat.: zu ere beraiek ekar zintuzten ! / zuek ere beraiek ekar zintuzteten !  

 

(21) Parentesi artean dagoenak esan nahi du forma biak erabiltzen direla. Adib.: 

 Herr.: nik emon netzon ori ! /  nik emon notzon ori ! 

 Bizk.: nik emon neutsun hori ! 

 Lit./Bat.:  nik eman nizun hori ! 

Pluralak -san zein -sen erantsiaz egiten dira. 

 

(22) Parentesian agertzen diren hizkiak, forma biak erabiltzen direla esan nahi du. Adib.: 

 Herr.: nik emongo banetzo ! / nik emongo banotzo ! 

 Bizk.: nik emongo baneutso !  

 Lit./Bat.: nik emango banio ! 

Pluralak -s jarriaz egiten dira. 

 

(23) -r morfema galdu egiten da, eta pluralak -s jarriaz egiten dira. 
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(24) Erabiltzen diren aditz formen bariante denak jarri dira. Pluralak -s jarriaz egiten dira. 
 

(25) Ezagutzen diren bariante guztiak jarri dira, parentesian agertzen denak esan nahi du, 

forma biak erabiltzen direla. Adib.: 

 Herr.: nik emongo neiyo ! nik emongo nekiyo klasie ! 

 Bizk.: nik emongo neuskio ! 

 Lit./Bat.: nik emango nioke ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 619

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. MENDATA ETA EUSKERA 

        3.4.4. AZENTOAREN FENOMENOA 

• URDAIBAIKO EUSKERAREN AZENTO INTENTSITATEA 

• TOPONIMIA 
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3.4.4.- Azentoaren fenomenoa 
 
Azentoaren fenomenoa, Mendata eta bere inguruko herrietako euskera kontutan 

izanik, belarriz entzuten dugunaren araberako zerbait dela esango nuke nik, baina hala 

eta guztiz ere, berau aztertu eta ondorioak ateratzen saiatu naiz. 

 

Azterketa hau, Urdaibaiko eskualdean belarriz entzuten dugunaren azterketa bat 

da, ez Urdaibai osoan entzuten denarena hain zuzen ere. Eskualde mailan ere badaude 

desberdintasunak; kontutan hartu behar hemen ditugun itsas herriak -beraien 

berezitasunekin-  eta beste eskualde batzuetatik oso hurbil bizi diren herriak; baina 

hemen agertuko direnak Urdaibai mailako bereizgarri orokortzat har genitzake.  

 

Horretarako gai honen gainean, hau da euskal azentoaren gainean esan eta idatzi 

dutenen iritziak izan ditut kontutan, aztertu dutenak asko eta asko dira. Nik hurrengo 

autore hauek kontsultatu ditut lagungarri eta argitasun gisa: Altube, S. (1) ; Bastarretxea, 

J. (2);  Etxebarria Ayesta, J. M. , (3); Hualde, J.I.; (4) Navarro Tomás, T.; (5) Txillardegi, 

(6) eta orokorrean inguruko euskera aztertu duten beste zenbait autore ere bai. (7) 

 

Urdaibaiko azentoaren berri emateko atal batzuk landu ditut: lehenengo eta bat 

azento intentsitatea, toponimiaren munduan ere sartu naiz, Mendatako herrikoan hain 

zuzen ere, izen propio eta zenbakietakoa, eta azkenik erdal hizkuntzaren eraginez 

bertatik hartuta ditugun hitzen azentoa ere begiratu dut. 
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3.4.4.1. Urdaibaiko euskeraren azento intentsitatea 

 Hiztegiaren kapituluan jasotako hitzen zerrenda aprobetxatuaz azento 

intentsitatea aztertu dut. Alfabetoz ordenaturik, alde batean artikuluaz eta bestean 

artikulu gabe azentuatuaz jarri dira, izan ere kasu batzuetan batera edo bestera izan 

entonazioa aldatu egiten bait da. 

  
Artikuluaz Artikulu gabe 
apáreu 
atzeskú 

apáreu 
atzeskú 

 
 Hitz batzuk artikuloaz zein artikulo gabe azentuatuta ere berdin geratzen dira, 

hau da, goiko taulan ikusi  ditugun hitzen adibideetan azentoa ez da aldatzen, beraz hitz 

horietan ere artikulo gabeko taulan hutsunea utzi beharrean jaso egiten dira. 

 

 Hemen agertu den hitz zerrenda ikusita eta bai Mendata eta Urdaibaiko 

hizkuntza orokorrean harturik nik esango nuke, bai artikuloaz eta bai artikukulorik 

gabeko kasuetan azentoa oso gutxitan aldatzen dela. Azentoa trisilabo eta 

tetrasilaboetan normalean paroxitonoa edo proparoxitonoa da, eta bisilabo gutxi 

batzuetan paroxitonoa, baina ia orokortasun bat hartzekotan zera esan behar da Urdaibai 

mailan hitz guztiei azkenengo letran intentsitatea jartzeko joera dagoela, esate baterako: 

 
Artikuluaz Artikulu gabe 
garoá 
buskentzá 
estronkadié 

garó 
buskéntz 
estronkadá 
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Artikuluaz                    Artikulu gabe Artikuluaz Artikulu gabe  
 
abarkístena 

 
abarkísten 

 
antzarrá 

 
antzár 

abasusiyé abasusí antzué antzú 
abentadié abentadá añasékie añaséka 
ábie ába añélie añéla 
abíeu abíeu apáreu apáreu 
abrebíyoa abrebíyo apérder apérder 
ábuen egón ábuen egón aporrapós aporrapós 
adákiye adáki apurriyé apurrí 
adapoá adapó aputzé apútz 
adatíñ egón adatíñ egon arabasosoá arabasosó 
afrúntue afrúntu arakatxá arakátx 
agié agá áratu áratu 
aíde aíde arésubille arésubill 
aittetú aittetú aríek aré 
aittú aittú arimaittekoá arimaittekó 
aixártoa aixárto arimólliek arimólle 
aiyé aí arkantzué arkantzú 
aiyená aiyén arkásiye arkási 
ákena áken arkelié arkelá 
akillén-bustén akillén-bustén armállie armálle 
alatú alatú armarié armará 
albandórratza albadórratz armeú armeú 
albatié albaté ároa áro 
albatxié alabatxé arólie aróla 
albókie albóka arranpáloa arranpálo 
aldemakérie aldemakéra arrantziyoá arrantziyó 
aldókerra aldóker arrastadié arrastadá 
aldrapié aldrapá arraukié arrauká 
alkatíñie alkatíñ arrená arrén 
alkotzá alkótz arrí-burritxíko arrí-burritxíko 
alloá alló arriyoá arriyó 
allúrbie allúrbe arroiyé arroí 
aloberién alobér artajorráiye artajorrái 
alpér-árriye alpér-arrí artegosó artegosó 
altarakoá altarakó artekadú artekadú 
altzíketu altzíketu artésie artésa 
amistíkune amistíkun artzá artz 
amúkua amúku asapoá asapó 
andariyé andarí asaroá asaró 
andragiñé andragíñ asáskeu asáskeu 
ankóska ankóska asatzié asátz 
ankurkúlu ankurkúlu ásaua ásau 
anpóliye anpóli askeúrrie askeúrre 
  askónarra askónar 
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Artikuluaz                  Artikulu gabe Artikuluaz Artikulu gabe  
 
asóriyoa 

 
asóriyo 

 
belékiye 

 
beléki 

áspela áspel beltxórie beltxóra 
aspertá aspért bendájie bendája 
aspigarriyé aspigarrí benpeiñón benpeiñón 
aspírie aspíra beratú beratú 
astinttué astinttú beresiyé berési 
astoá astó bermió-bédarra bermió-bedár 
astonsúndie astonsúnda bérnutzik bérnutzik 
astrapálie astrapála beuntadié beuntadá 
asúnberdiye asúnberdi beunté beunté 
atakié ataká bidegarroé bidegarró 
átoan átoan bidé-sorrá bidé-sór 
atxurkúlie atxurkúla bigittié bigitté 
atxurré atxúr bildriñé bildríñ 
atzáputze atzáputz bínke bínke 
atzbixerrá atzbixér birgixiñé birgixíñ 
atzeskú atzeskú birikatxá birikátx 
auménteu auménteu birriñé birríñ 
aurpiélakoa aurpiélako bixisturié bixísture 
ausittú ausittú biyortú biyór 
babalástoa babalásto blastíoa blastío 
bagillé bagíll bleustásoa bleustáso 
baldrasá baldrás bolatókiye bolatóki 
balústrie balústra bonié boná 
baltzuskié baltzúska borboxadié borboxadá 
banákie banáka borrié borrá 
bandaixié bandáixa borrillé borríll 
báñoa báño bortzeríyek bortzerí 
bárdaye bárda bóskantoye bóskantoa 
baresarié baresaré bóstortza bóstortz 
barragarriyé barragarrí brié brié 
barritzué barritzú brintzetú brintzá 
barrúnteu barrúnta brínyoa brínyo 
bartzá bartz briyeldú briyeldú 
basá-ókana basá-ókan briyurié briyuré 
basatóstie basatóste bukoyé bukoí 
bastár-átxurre bastár-atxúr buldié buldá 
bastárrak bastár burdiyé burdí 
bayé baí burduntzadié burduntzadá 
beatziúrrena beátziurren burduntzáldiye burduntzáldi 
begikúnie begikúne burdúntziye burdúntzi 
begiretié begiretá burgotoyé burgotoí 
beldruxé beldrúx burpartíkie burpartíka 
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Artikuluaz Artikulu gabe Artikuluaz Artikulu gabe 
 
burríñoa 

 
burríño 

 
errebésie 

 
errebésa 

burtadié burtáda erremendadié erremendadá 
burtírie burtíra erréspie erréspa 
buruáskoa buruásko errétena erréten 
burrundadié burrundadá erreturié erreturé 
buskentzá buskéntz erreyetié erriyetá 
busterriyé busterrí errimé errimé 
bustén-ikérie busten-ikera erripié errípa 
danbarradié danbarradá erroiyé erroí 
dardáillie dardáille erromarié erromará 
deiyé deí errotárriye errótarri 
dendeletá dendelét esámesa esámes 
dollidú dollidú eseupidié eseupidé 
domeú domeú esié esá 
domistíkune domistíkun eskaplidorá eskaplidór 
dotxabánie dotxabána eskapolotá eskapolót 
drongíllie drongílla eskétie eskéta 
durdúlie durdúla eskillásoa eskilláso 
durundiyé durundí eskilloyé eskilloí 
edié edé esklimiñé esklimíñ 
edosemat edosémat eskoá eskó 
egabérie egabéra eskotién eskotá 
egúndo egúndo eskubárie eskubára 
elayé elaí eskúbittorra eskubíttor 
elbitzé elbítz eskurtiyé eskurtí 
elgorriyé elgorrí eskuselá eskusél 
émaiye émai espelá espél 
emendiyoá emendiyó espóketan espóketa 
enakostúte enakostú estegué estegú 
endékatute endékatu esteríyoa esteríyo 
enokostúte enokostú estittú estittú 
enpaidukóak enpaidukó estoá estó 
enpajadié enpajadá estramíñie estramíñe 
entramié entramá estronkadié estronkadá 
epetargiyé epetargí etxaiyé etxaí 
eralgí eralgí etzaburué etzaburú 
eritxiyé eritxí etzanderié etzanderá 
erkerié erkerá etzé-kápelie etzé-kápela 
erkiñé erkíñ eulié eulé 
ernamiñé ernamíñ eunteiyé eunteí 
eróstakie eróstaka euntzerriñé euntzerríñ 
erpié erpé eupadié eupadá 
errádie erráda eúpesa eupés 
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Artikuluaz Artikulu gabe Artikuluaz Artikulu gabe 
 
eupesartú 

 
eupesarrá 

 
gilberatú 

 
gilberá 

eusítte eusí gilborrá gilbór 
eusittú eusittú gillé gíll 
euspés euspés giñerrié giñerrá 
eustú eustú giselaná giselán 
fardelá fardél giyerrié giyér 
flanillé flaníll giyeú giyeú 
frantzés-bedarrá frantzés-bedár guriyé gurí 
gálbaye gálbai guterrié guterrá 
galdáillie galdáille idulí idulí 
galdallerié galdallerá idulistára idulistára 
galdié galda illéntziye illéntzi 
galdárie galdára inkesié inkesá 
galérrena galérren inpentzadié inpentzadá 
gallapárdie gallapárda íntzekarra intzekár 
gallekiyoá gallekiyó iñestué iñestú 
galtzárpie galtzárpe intxontxié intxontxá 
ganbélie ganbéla iñurrióndoak iñurrióndo 
gangarrá gangár ipískiye ipíski 
ganguxé gangúx ipitxé ipítx 
ganillé ganíll ireillé ireíll 
gantzariyé gantzarí iresí iresí 
garaná garán iribíyeu iribíyeu 
gardié gardá irotú irotú 
gardostú gardostú írran írra 
garié gará irrittué irrittú 
garítaloa garítalo irúkotxa irúkotx 
garoá garó iruntzé irúntz 
garrá gar irúrrena irúrren 
garragarrillé garragarríll isagiñé isagíñ 
garrapìlleu garrapílleu ispillé ispíll 
garraspiyoá garraspiyó isúrriye isúrri 
gartzélaiye gartzélai ittugiñé ittugíñ 
gasatú gasatú itturlariyé itturlarí 
gasigarriyé gasigarrí itúrren ittúrren 
gasí-gasán gasí-gasán ixekérie ixekéra 
gastánure gastánur ixentasiñoá ixentasiñó 
gatzonáskie gatzonáska jakená jakén 
geixié geixé jámon egín jámon egín 
geldurená geldurén jalgiyé jalgí 
genbelá genbél jasoá jasó 
gerakié geraká jáyotza jáyotz 
geíxu batén geíxu batén jitté jítt 

 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 626

Artikuluaz                  Artikulu gabe Artikuluaz Artikulu gabe  
 
kaixié 

 
kaixá 

 
kóputxue 

 
kópu 

kakapírriye kakapírri korroskadié korroskadá 
kakié kaké krístel krístel 
kamíxie kamíxa kukúlue kukúlu 
kanié kaná kukúprakie kukúpraka 
kankillé kankíll kunié kúna 
kanpoartoá kanpoartó kurloyé kurloí 
kañué kañú kurré kúr 
kápatza kápatz kurrumuskadié kurrumuskadá 
kaparrié kapár kurtzúlue kurtzúlu 
kaperiyoá kaperiyó kurumíñoa kurumíño 
kapoyé kapoí kusé kús 
karábiye karábi kuskurré kuskúr 
karbúrua karbúru kusumená kusumén 
kardúlatza kardúlatz labadórie labadóra 
karmúkoa karmúko laiyé laí 
karraskílloa karraskíllo lakarrá lakár 
kaskállue kaskállu lamadié lamadá 
kaskondoá kaskondó langarrá langár 
katíetu katíetu lanpárdie lanpárda 
katxásie katxása landá-bedarrá landá-bedár 
kedarrié kedár lanparrá lanpár 
kejurié kejúra lantzimíñ lantzimíñ 
kelebétroa kelebétro lapatxié lapátx 
ketoá ketó larakoá larakó 
keukeganerá keukegán laratzá larátz 
kikérie kikéra larré-bedarrá larré-bedár 
kínkomoyo kínkomoyo larriñé larríñ 
kikillttú kikillttú lastateiyé lastateí 
kintzénie kintzéna latakié lataká 
kirikólatza kirikólatz laúartoa lauárto 
kirimílletu kirimílletu laúortza lauórtz 
kirreué kirreú lauskittú lauskittú 
kirriskadié kirriskadá lausotú lausó 
kiskoldué kiskoldú legená legén 
kodaiñié kodaiñá leí-baltzá leí-baltz 
kóndoa kóndo leiyé leí 
koliñétie koliñéta lekarraldoá lekarraldó 
koltxíllie koltxílla lepardadié lepardadá 
koltzié koltzá lesié lesá 
konkortúte konkortú ligerrá ligér 
konpriméntue konpriméntu likiñé likíñ 
kóntuxu kóntuxu limoí-ságarra limoí-sagár 
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Artikuluaz                  Artikulu gabe Artikuluaz Artikulu gabe  
 
liñetásiye 

 
liñetási 

 
méndue 

 
méndu 

lokotzá lokótz mengalá mengál 
lubánie lubána menosá menós 
ludoyé ludoí merdulé merdúl 
lúkiye lúki metxalá metxál 
lukurrerué lukurrerú miestú miéts 
lumétxie lumétxa minberié minberá 
luperiyé luperí miñé míñ 
lupétzie lupetz mintzé míntz 
lurmená lurmén mintzébaiye mintzébai 
makérie makéra mirriyé mirrí 
malletú malletú mirué mirú 
mamelá mamél miskié miské 
mamukiyoá mamukiyó misketú misketú 
mandó-bedarrá mandó-bedár miskiñé miskíñ 
mandáskie mandáska mogárie mogára 
mangulé mangúl mókotza mókotz 
maníeu maníeu moldakatxá moldakátx 
mankeú mankeú moldangastú moldangastú 
mantárrak mantár moltzoá moltzó 
mantuxé mantúx momórroa momór 
mantxué mantxú montorrá montór 
mardoá mardó morálloa morállo 
marigorríngoa marigorríngo mórkoa mórko 
markié marká mónyorra mónyor 
marmotzá marmótz morokillé morokíll 
marrájie marrája morrosié morrosá 
marrasá marrás motié motá 
márroa márro mudeú mudeú 
masalá masál mukitté-bédarra mikitté-bedár 
masoatú masoá mukittié mukitté 
mastrié mastrá mukittoá mukittó 
masué masú murmué murmú 
masústrie masústra murmúsketan murmúsketa 
matálg(a)eiye matálg(a)ei muskillé muskíll 
matarrasién matarrasá mustegittú mustegittú 
matarráskie matarráska mustién mustién 
matásie matása múxek múx 
matxurié matxúra nabarrá nabár 
maxá max nanárie nanára 
medeliñé medelíñ nardakié nardáka 
medreué medreú nárdiye nárdi 
méndie ménda narrasá narrás 
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Artikuluaz                  Artikulu gabe Artikuluaz Artikulu gabe  
 
narratué 

 
Narratú 

 
pateiyé 

 
pateí 

nesiyoá Nesiyó patiñé patíñ 
narrá Nar pelústrie pelústre 
odolán-aldiyé odól-aldí pendixé pendíx 
ogeserué Ogeserú pendólie pendóla 
ogeikarriyé Ogeikarrí péntzure péntzura 
oiñestárriye Oiñestárri perlesiyé perlesí 
okillé Okíll pertzekusiñoá pertzekusiñó 
okotzá Okótz pertxétie pertxéta 
olatatú Olatá perustú perustú 
oloá Oló peturié peturé 
ollogorrá Ollogór pikomállue pikomállu 
olló-lókie olló-lóka pirrilérie pirriléra 
ondókerra Ondóker pirrittadié pirrittadá 
ondrié Ondrá pitiñé pitíñ 
onillé Oníll pitxé pítx 
onkomuné Onkomún platúsie platúsa 
ontzié Ontzá pleústie pleústa 
ontzú Ontzú pospoliñé pospolíñ 
onurié Onúra postamié postáma 
oñetzá Oñétz potiñé potíñ 
opillé Opíll potixánkie potixánka 
orandíllie Orandílla pototzá potótz 
orbelá Orbél potrillé potríll 
orbeldérie Orbeldéra potxíngoa potxíngo 
ordotzá Ordótz pótxiye pótxi 
orié Orá premíñie premíñe 
oríeu Oríeu prontzué prontzú 
orkatíllie Orkatílla puneméntue puneméntu 
ormásak Ormása rakutxué rakutxú 
orpoá Orpó sabiyé sabí 
orrasistué Orrasistú sagár-báltza sagár-báltz 
orroyé Orroí saískiye saíski 
ortiosá Ortiós saiyé saí 
osálie Osála sakarié sakará 
ostás-ostás ostás-ostás sakarís sakarís 
otábarrie Otábar sakátzak atará sakatzá atará 
otzakillé Otzakíll sakostié sakostá 
papár-górriye Papárgorri salá sál 
parakestá Parakést salié salé 
parrastadié Parrastadá saltó-matxíngoa saltó-matxíngo 
pastékune Pastékun samarrá samár 
pataná Patán sanbedarrá sanbedár 
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Artikuluaz                 Artikulu gabe Artikuluaz Artikulu gabe  
 
sánbiye 

 
sánbi 

 
sorbaldié 

 
sorbaldá 

sanblakadié sanblakadá sordanbidié sordanbidé 
sanbroá sanbró sorgiñérie sorgiñéra 
sankábie sankábe sórkiye sórki 
santíetue santíetu sorrostárriye sorrostárri 
sapabedarrá sapabedár siyorrá siyór 
saparradié saparradá soiyé soí 
sapárroa sapárro sokillé sokíll 
sapié sapá soldú soldú 
saputzé sapútz solimeué solimeú 
saputzekoá saputzekó soliyé solí 
saráketan saráketa sonbriyé sonbrí 
saramié saramá soskotú soskó 
sardatxurré sardatxúr soskué soskú 
sargoriyé sargorí sosoá sosó 
sarkólie sarkóla sospalá sospál 
sarrapastadié sarrapastadá sostorrá sostór 
sarrasoyé sarrasoí sotasalá sotasál 
sarrastelá sarrastél sublémeu sublémeu 
saskillé saskíll suítxiye suítxi 
sastaiyé sastaí sulderrá suldér 
satarriyé satarrí surrustadié surrustadá 
sedukié sedúka suseratú suserá 
sekená sekén tábie tabá 
sekulé-bédarra sekulé-bédar taiyué taiyú 
semendiyé semendí takarrekoá takarrekó 
sendakié sendaká takarrásoa takarráso 
sénglie séngle tangadié tangadá 
seseillé seseíll tantáda(e)iye tantáda(e)iye 
sidáriye sidári tapókie tapóka 
sietzá siétz tekié teká 
sígue sígu téngie ténga 
silbotá silbót tentenosoá tentenosó 
sillé sill tiéntue tiéntu 
singérie singéra tiñué tiñú 
sinyoá sinyó tiresiyé tiresí 
sireuné sireún tokadié tokáda 
siriñé siríñ tokorrá tokór 
sirkillué sirkillú topekadié topekadá 
sírkiñik egin sírkin egín topiñoá topiñó 
sitteú sitteú torillé toríll 
sorabíyoa sorabíyo trabés trabés 
sorangíllie sorangílla trabésie trabésa 

 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 630

Artikuluaz          Artikulu gabe Artikuluaz Artikulu gabe  
 
traíllen 

 
traíllen 

 
txiderrá 

 
txidér 

trakamántue trakamántu txiliñé txilíñ 
trakúlue trakúlu txíngorra txíngor 
tramankúlue tramankúlu txintxerrié txintxerrá 
trángie tránga txintxié txintxá 
trapadué trapadú txínyorra txínyor 
trapusarrá trapusár txinyúrriye txinyúrri 
traskillé traskíll txipristiñé txipristíñ 
traúskiye traúski txiringórdeu txiringórdeu 
trebérie trebéra txírkoa txírko 
trebutué trebutú txirríborroa txirríborro 
tremesá tremés txirrintxoyé-bédarra txirrintxoí-bedár 
trentiñé trentíñ txirríñie txirríña 
trinpotxá trinpótx txirristadié txirristadá 
tripálie tripála txiruélatik txiruéla 
trokatú trokatú txikoldú txikól 
trokié troká txitxiburdúntziye txitxiburdúntzi 
trókoa tróko txitximurkadié txitximurkadá 
trongalá trongál txoletá txolét 
trontzoyé trontzó txópike txópike 
tropié tropé txorrotxaillié txorrotxaillé 
trunbillé trunbíll txortié txortá 
trúxuek trúxu txótatu txótatu 
tungurré tungúr txotié txóta 
txabíllie txabillé ugelá ugél 
txaketén áldiye txakéten áldi uíyek uí 
txaliñé txalíñ uketú uketú 
txalmié txalmá ukubillkadié ukubillkadá 
txamisoá txamisó ukubillé ukubíll 
txanbíllotza txanbíllotz ukóndoa ukóndo 
txanelá txanél uldú uldú 
txáparra txápar úlie úle 
txapíñoa txapíño unadié unáda 
txaplatié txaplatá unturié untúra 
txaramelá txaramél untzié untzé 
txarbié txarbá untzugittú untzugittú 
txarrantxié txarrantxá untzurriyé untzurrí 
txarteú txarteú upié upé 
txatalá txatál urdíñek urdiñ 
txatxálie txatxála urdinsagarrá urdinsagár 
txatxué txatxú urkóak urkó 
txepetxá txepétx urkuldú urkuldú 
txibittié txibitté urkúek urkú 
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Artikuluaz Artikulu gabe   
 
urkúlie 

 
urkúla 

  

urresié urresá   
uskiñé uskíñ   
úskiye úski   
usotxié usotxá   
ustélasiye ustélasi   
ústelkie ústelka   
uxanderié uxanderá   
úxuen úxu   
urrukotoyé urrukotoí   
urrutú urrutú   
urrutxié urrutxá   
urtebétie urtebéta   
urtentxié urtentxá   
usená usén   
uskeriyé uskerí   
xaxároa xaxáro   
xérie xéra   
yibittié yibítt   
yigutíñie yigutíña   
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3.4.4.2. Toponimia 
 
Kasu honetan Mendata herriko toponimia hartu dut eredutzat eta maila honetan 

azentoa aztertzeko honako hau egin dut: 

 

Lehenengo eta bat herrian dauden baserri eta bestelako edifizioen izenak bildu 

ditut, auzunez auzune zerrenda bat eginez, alderdi batean toponimo normalizatua 

(ofiziala, mapetan agertzen dena) jarriz eta bestean fonologikoki nola ahoskatzen duten 

mendatarrek. 

 Bigarrenez, Albiz, Elejalde, Marmiz eta Olabeko auzuneetatik baserri bat hartu 

dut eredutzat, eta bere inguruan biltzen diren lur, baso eta zelaien izenak jaso ditut, 

honetaz aparte izen propio eta zenbakien multzoa ere aztertu dut zertxobait. 

  
3.4.4.2.1. Mendatako auzunez auzuneko toponimia 
 
 
• ALBIZ AUZUNEA 
 

 
Toponimo normalizatua 

 
Herriko ahoskera 

 

 

 
Estabillerrota 

 
estabillerrotá 

 

Gogola góla  
Gogola-errota góla-errotá  
Errekalde errekaldé  
Ikeria ikeríye  
Albiz-ondo albixóndo  
Arribarren arribarrén  
Agorria agorriyá  
Iturralde itturraldé  
Leizarra lexarrá  
Ereñostegui ereñóstei  
Oletacorta olatakórta  
Oletacorta-becoa olatakórta-bekoá  
Palomar palomár  
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Erdikoetxe baserria (Albiz auzoa) 
 
 
Erdikoetxe erdiketxé  
Maguregui meúri  
Urrutxua-taberna urrutxukó-tabernié  
Katiacoa katiakoá  
Zelaikoa selaikoá  
Albiz-goyenetxe albíx-goentxé  
Palacio palasíyo  
Porteria porteríye  
Albiz-torre albixkó-torrié  
Albiz-torreatze albixkó-torreátzie  
Albiz-etxetzuritzu albíx-etxesurítxue  
Albiz-etxebarritzu albixkó-etxebarrítxue  
Albiz-andicoetxe andiketxé  
Intxaurreta-becoa intxorréta-bekoá  
Zaldumbide saldunbidé  
Abade-etxea abadétzie  
Arangoiti arangoittí  
Iturpe ittúrpe  
Endetxa endétxa  
Lexaburu lexaburú  
Izene ixéne  
Aretxeta átxeta  
Altxaga altxará  
Jauregui jeúriye  
Goikoetxe goiketzé  
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Bengoetxe beingetzé  
Bengoetxebarri beingetzebarrí  
Albiz-torrebarri albíx torrebarrí  
Mezalde mesaldé  
Escola-etxea eskóla-étzie  
 
 
 
• ELEJALDE AUZUNEA 
 
 
Toponimo normalizatua 
 

 
Herriko ahoskera 

 

 
Casa-Palacio 

 
palasíyo 

 

Gonzaluena sakrastekó  
Escolene eskolené  
Tabernabarri tabernabarrí  
Menpe ménpe  
Abade-etxea abadétzie  
Iturburu itturburú  
Arketa arkéta  
Arketa-zarra arkéta-sarrá  
Arketa-barri arkéta-barrí  
Krutzecoa kurtzekó  
Atxutegui atxótei  
Zeleta seléta  
Iturriaga itturrixá  
Mantzuen mántxuen  
Gorriño-goiti gorriñó-goittí  
Gogortza górtza  
Gogortza-errota górtza-errotá  
Busterriñe bustérriñe  
Trebola trebóla  
Olabarrieta olabárta  
Otei ótei  
Orueta oruéta  
Irucara irúkara  
Zargaste sargáste  
Errementaricoa etzé-txikí  
Mendaturi-beitia beittiyé  
Mendaturi-etxebarri meatuí-etzebarrí  
Mendaturi-oraindi oraínttiye  
Mendaturi-goitia goittiyé  
Arguintxoa-lehendabarri etzebarrí  
Arguintxoa argintxoá  
Oleta oléta  
Berrojaondo berrekóndo  
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Bezeintxa bixintxá  
Urietxe uriétze  
Iturriondo itturriyá  
Elorrietxea elorriétze  
Zeleta-barri seléta  
 
 
• MARMIZ AUZOA 
 
 
Toponimo normalizatua 

 
Herriko ahoskera 
 

 

 
Zerendieta 

 
sendiéta 

 

Elosua-goicoa elosú-goikoá  
Elosua-becoa elosú-bekoá  
Lamiquiz-landa landá  
Lamiquiz-bastarretxe bastartzé  
Etxezar etzesár  
Lamiquiz-etxebarri lamikíx-etzebarrí  
Lamiquiz-beiti lamikíx-beittí  
Estillotza-errota estillótza-errotá  
Estillotza-goicoa estillótza-goikoá  
Estillotza-becoa estillótza-bekoá  
Argane argáne  
Urkitxe urkítze  
Artabille artabílle  
Bentabarri bentabarrí  
Marmiz-krutziaga marmíx-kurtziá  
Marmiz-errementaricoa marmíx-errementariyé  
Erromaracoa erromarakoá  
Zolaurren-aurrekoa solárren-aúrrekoa  
Zolaurren-atzekoa solárren-átzekoa  
Marmiz-iturriaga marmíx-itturriyá  
Marmiz-goitia marmíx-goittiyé  
Marmiz-etxebarria marmíx-etzebarrí  
Marmiz-etxetxu marmíx-etzétxu  
Marmiz-bengoetxea marmíx-beingetzé  
Marmiz-bengoetxea marmíx-beingetzé  
Barraskaldo baskaldó  
 
Olaran ólan  
Zaldibisker saldibiskér  
Olarte-Etxebarri kakátza  
Campoetxea kanpoetzié  
Zolaurren-barri solárren-barriyé  
Sabalorreko sabalorrekó  
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 636

 
 
 

 
 
 

Zerendieta baserria (Marmiz auzoa) 
 
 
• OLABE AUZOA 
 
 
Toponimo normalizatua 

 
Herriko ahoskera 
 

 

 
Zarrabenta 

 
sarrabénta 

 

Zarrabenta-becoa sarrabénta-bekoá  
Zarrabenta-eskolakoa sarrabéntako-eskólie  
Gorriño gorriñó  
Arrola-goicoa arróla-goikoá  
Laprastegui laprástei  
Olatxu olátxu  
Montalban montolán  
Zarragoienetxe sarragoentzé  
Zarra-goicoetxe sarragoiketzé  
Zarra-goitia sarragoittí  
Zarra-andikoetxe sarrándiketze  
Zarra-oraindi sarraoraíndi  
Zarra-beiti sarrabeittí  
Errotazuri errotasurí  
Zugatza subétza  
Ibarra iberré  
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Ibertxu ibértxu  
Berreñondo berriñóndo  
 
 

 
 
 
 
 
Toponimo normalizatua 
 

 
Herriko ahoskera 

 

 
Berreñondo-menor 

 
berriñóndo-txikiyé 

 

Errotabarri errotábarri  
Telleria teleríye  
Abaituene-etxebarri abaíttuen  
Solaburu solaburú  
Mendizabal txutxúpin  
Olabe-torre torré  
Olabe-bengoetxe beingetzé  
Olabe-andikoetxe andiketzé  
Olabe-beaskoetxe bixketzé  
Baztegui bestegí  
Olabe-goicoa olábe-bekoá  
Urune urúne  
Beazkoerrota bískorta  
Ororuaga oróra  
Ororuaga-atzekoa oróra-átzekoa  
Elordieta elórta  
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Lezartzagane lesartzagané  
Lezartzagane-goicoa lesartzá-gokioá  
Orbeleun orbélen  
Zenarruzacorta senarrusakórta  
 
 

 
 

 Kasu honetan Urdaibaiko herri baten toponimia hartu da eredutzat, Mendatakoa 

hain zuzen ere, herri guztienak egitea luzeegia izango litzatekeelako, honekin esan nahi 

da, bidea zabalik gelditzen dela Urdaibai mailan era honetako lan zabal eta sakon bat 

egiteko. 

 

 Zerrendetan ikusi ahal izan denez, alderdi batean toponimo normalizatua jarri da 

eta bestean herrian ahoskatzen den moduan. Harrigarria da nola baserri askoren izenak  

izen ofizialez ez diren ezagutzen. Kasu batzuetan izenak laburdura bat izan dute, esate 

baterako:  

Toponimo normalizatua Herriko ahoskera 
Olabarrieta 
Bezeintxa 

Olabárta 
Bixintxá 

 
Baina beste kasu batzuetan toponimo normalizatua guztiz galtzen da, adibidez:  
 
 
Toponimo normalizatua Herriko ahoskera 
Errementaaricoa 
Olarte-etxebarri 

etzé-txikí 
kakátza 
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3.4.4.2.2. Auzunez auzune eta baserriz baserri toponimo batzuk aztertuaz 

 
 
 

 
 

Norberak egina 
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Baserri inguruetan biltzen diren baso, lur eta landen izenen adibide batzuk: 
 
 
 
 
• JAUREGI  BASERRIA 

 
• ARGINTXOA BASERRIA 
 

Olasiyá Etxóstie 
Amésti-sunsunéta Ikusoiyéta 
Ollargáne Másteiye 
Atxetálde Etxansólo 
Arrietará Landásar 
Urkibáso  Kilométroa 
                Ikeriyálde 
                Sakoná 

Latakóndo 
Sonbriyé 
Landasárpe 

Mastisólo Oletapárte 
Goikosólo Euskibégiye 
Etxostesólo neusiyé Basokosoló 
Itturrióndo 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
• OLARAN BASERRIA 
 

 
• SOLABURU BASERRIA 

Seleiyé (Etxostie) Etzeburú 
Arlo neusiyé ( Etzeurrie) Etxóste 
Solobarrí Txutxupín alde 
Basotxikí Kamiñoáspi 
Lubárriye Etxaspí 
Sarratú Sarratutsú 
Ándiko gastañériye Perutzubasó 
Emétiko gastañériye 
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3.4.4.2.3. Izen propio eta zenbakietan azentoa 
 
• IZEN PROPIOEN AZENTOA 

 
Bildutako izen propioak hiru zerrendatan banatu ditut, bizilabo, trisilabo eta 

tetrasilaboetan sailkatuz. Izenok bai herri honen barruan eta bai beste askotan geroago 

eta entzute gutxiagokoak dira, egia esan azterketa honetarako adinekoen izenak hartzea 

hobe dela iruditu zait. 

BISILABOAK 
 

       Blása 
       Pátxi 
           Kármen 
       Lúsio 
       Simón  
       Dóra 
       Pétra 
       Tomás 
       etab ...  

 
TRISILABOAK 

 
   Blasído  Memésio 
   Anúsi   Kándida 
   Pantxíke  Florénzio 
   Eulália   Benína 
   Eustákia  Segúnda 
   Kaxínto  Fermíña 
   Sabína   Inásio 
   Genára   Gregóri 
   Bittúri   Domíngo 
   Illário   Bixénti 
   Ixídro   Margári 
   etab...   etab ... 
 

TETRASILABOAK 
    
   Telesfóra  Teodóra 
    Emetério  Abelíña 
   Felixiána  Kaximíro 
   Errefála  Anbrúsio 
    Martzelíña  Emiliána 
   Zipriáno  etab ... 
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 Izen propioen zerrendak ikusita gero zera aipatu behar da: izen propio 

bisilaboetan azento paroxitonoa da nagusi, nahiz eta hitzen batzuk agudoak ere izan. 

 Trisilaboetan eta tetrasilaboetan ere azentoa paroxitonoa da nagusi argi eta garbi; 

beraz esan genezake Mendatako izen propioen azentoa paroxitonoa dela, bisilaboetan 

batzuetan bikoizte hori ematen den arren. 

 
• ZENBAKIETAN AZENTOA 
 
 Kasu honetan bai zenbaki kardinalak eta ordinalak aztertuko ditugu, berauok 

zerrenda batzuetan agertuko dira, esate baterako: 

 bát amáika  
 bí amábi  
 irú amáiru  
 laú amálau  
 bóst amábost  
 seí amásei  
 saspí amasáspi  
 sortzí amasórtzi  
 beátzi emerétzi  
 amár ogeí  
 
 Hogeirarteko zenbaki trisilabo eta tetrasilaboetan azentoa paroxitonoa da, 

bisilaboetan berriz bederatzi zenbakian izan ezik, besteetan azento intentsitatea azken 

silaban jartzen da, azentoaren atal honetan lehen ere aipatu bezala joera hau dago 

Urdaibai mailan.  

 
 Ogetabát ogetamár  
 ogetabí berrógei  
 ogetairú berrogetamár  
 ogetalaú irurógei  
 ogetabóst irutamár  
 ogetaseí larógei  
 ogetasaspí larogetamár  
 ogetasortzí eún  
 ogetabeátzi   
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 643

 Juan Manuel Etxebarria Ayestak, bere Zeberio Haraneko Azterketa Etno-

Linguistikoa (8) liburuan azentoaren kapituluan bilduta agertzen den moduan, Mendata 

eta orokorrean Urdaibain ere hor azaltzen den fenomeno antzerakoa gertatzen da. Hogei 

zenbakitik,  gorako zenbakietan, azentoa edo entonazioa aldatu egiten da,  zenbakien 

kontaketa bat izan edo kontaketa horretatik aparte eman daitekeen erantzuna ez 

doazelako bat azentoari dagokionean, esate baterako: 

 
 Kontaketa Erantzuna 

 
 

 ogetabát ogétabat  
 ogetabí ogétabi  
 ogetetairú ogétairú  
 ....... .......  
 berrogetabát berrógetabat  
 berrogetabí berrógetabi  
 berrogetairú berrógetairú  
 ....... .......  
 larogetabát larógetabat  
 larogetabí larógetabi  
 larogetairú larógetairu  
 ....... .......  
 
 Hogei, hogeitahamar, berrogei, berrogeitahamar, .... zenbaki osoak esaterako 

kontaketan eta bai erantzuterakoan berdin ahoskatzen dira, ez da ematen handik gorako 

zenbakietan bezalako berezitasunik; baliteke nork erantzuten duen ematea halako edo 

bestelako entonazioa suabeagoa edo sendoagoa baina orokorrean berdin entonatzen dira. 

 
 Eún  
 bérreun  
 irúreun  
 laúreun  
 bósteun  
 seíreun  
 saspíreun  
 sortzíreun  
 beátzireun  
 millé  
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 Ehun zenbakitik gorako zenbakietan azentoa orokorrean paroxitonoa edo 

proparoxitonoa da. 

 
 eúndebát  
 eúndebí  
 eúndelaú  
 eúndebóst  
 .......  
 eúndeogeí  
 eúndeogetamár  
 eundeberrógei  
 eúndeberrotamár  
 .......  
 eúndelarotamár  
 eúndelarotamáika  
 eúndelarotamábi  
 .......  
  

Ehun zenbakia entonazio sendo batekin ahoskatzen da, horregatik zenbaki 

horretatik gorako zenbakietan, hau da, bere jarraian beste zenbaki batzuk ahozkatzean 

ere, zenbakiak azentoa gorde egiten du, eta jarraiko zenbakiak ere han darama azentoa 

adibidean ikusi denez. 

  
 Irúreundebát  
 irúreundebí  
 irúreundeirú  
 .......  
 bósteundebát  
 bósteundebí  
 bósteundeirú  
 .......  
 saspíreundebát  
 saspíreundebí  
 saspíreundeirú  
 .......  
   
 
 Ehun zenbakiaz ezeze, hirurehun, laurehun, bostehun, ... zenbakiak ere era 

horretan gordetzen dituzte azento biak, adibidean ikusi dugun bezala. 
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 Hurrengo taulan zenbaki ordinalak aztertuko ditugu, azento eta entonazioari 

buruz berri emateko: 

 
 lenéngoa  
 bigárrena  
 hirugárrena  
 laugárrena  
 bosgárrena  
 seigárrena  
 saspigárrena  
 amargárrena  
 .......  
 ogeigárrena  
 larogeigárrena  
 
 Ordinalen kasuan argi eta garbi dago, azentoa proparoxitonoa da “-garren” 

atzizkiak hartzen duelako azentoa. 

 
3.4.4.2.4. Erdal hizkuntzatik hartutako hitzen azentoa 
 
 Ezin daiteke ukatu erdal hizkuntzak euskeran izan duen eragina, eta asko eta 

asko direla erderatik prestatuta hartu ditugun hitzak. Atal honetan ikusiko dugu nola 

ahoskatzen diren Mendatan: 

 
 SINGULARREAN PLURALEAN  
 boligráfoa boligráfoak  
 kántie kántak  
 ordenadorá ordenadórak  
 platerá platérak  
 tomátie tomátiek  
 naránjie naránjak  
 
 Mendatako kasuan, eta Urdaibai mailako orokortasuntzat har genezake, erderatik 

hartutako hitzetan azentoa gorde egiten dela bai singularreko kasuetan eta bai pluraleko 

kasuetan. 
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3.4.5.-  Hiztegia 

 Lanaren atal honetan Urdaibaiko hizkuntzaren aberastasuna aurkezten 

ahaleginduko gara. Urdaibai oso eremu zabala da, eta berton badira bai itsas herriak eta 

bai nekazal herriak, izakera eta pertsonalitate propioekin; beraz herri batzuetatik 

besteetara hizkuntzari dagokionean gauzak aldatu egin daitezkeela ere egia da; ez da 

helburua herri guzti eta bariante guztietara heltzea, tankera honetako lan batean zaila 

egiten delako, horrek ez du esan nahi hurrengorantzean egin ez daitekeenik, bidea 

zabalik gelditzen da. 

 

 Berton biltzen diren adibide gehienak Mendata eta beronen inguruko herrietan 

bildutakoak dira, beraz argi eta garbi ikusi ahal izango denez hitzak eta bestelakoak ere 

nekazal munduko zeregin eta lanekin lotura dutela. 

 Bildutako hitz eta espresio batzuk orain gutxi erabiltzen dira, gazteen artean  

asko ezagutu ere ez dira egiten eta askok galtzeko bidea daramate. Horrexegatik 

interesgarria izan da biltzea, nolabait bilduta izan ezkero gerorako ere hor izango 

direlako, eta azken batean herrien oinarrira bueltatzea izan delako.  

 

 Hitz hauek biltzeko denbora eman da Mendata eta albo herrietako herritarrekin, 

hitz asko ordea eguneroko bizitzan atera ahala jasotzen joan izan naiz, hemendik aurrera 

ere agertuko dira besteren batzuk, honekin esan nahi dut hitz eta espresioen bilketa ez 

dela amaitu, lan asko gelditzen delako oraindik. 

 

Erabilitako bibliografiaren artean (1) hainbat hiztegi kontsultatu ditut baina 

Azkueren hiztegia (2) hartuko da oinarri bezala, eta herrian jasotako hitz bakoitza ia 
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beronek jasotzen duen ikusi da. Aipatzekoa da baita (3) Urdaibai edo Busturialde mailan 

egin den beste hitz jasoketa bat, Bermeo eta Mundakako arrantzaleen hiztegia hain 

zuzen ere, gure jasoketak nekazal munduarekin du lotura zuzena baina argibide bezala 

ondo dator. Argigarri bezala erabili dira baita Eusko Jaurlaritzak duen Nekazal Hiztegia 

eta UZEIk atera berria duena. 

 

 Hitzak jendeak esan bezala bildu dira, hau da, herri hizkeran, jasoketaren 

metodologiaren atalean azaldu genuen bezala, eta parentesi artean hitz horren artikulu 

gabea singularrean jarriz, adibidez Abarkistena (abarkisten) (4). Gero izaeraren 

arabera hitz bakoitza Aditza, Izen arrunta, Adberbioa, Adjetiboa edo Interjekzioa den 

jarri da, azalpena eman ondoren Azkueren hiztegiak jasotzen badu edo ez parentesi 

artean jarriaz, eta azkenik hitza ulertzeko lagungarri bezala, adibide bat, herri euskaran, 

eta baita bizkaieraz eta batueraz edo era literarioan, batutako hitzean - bai bizkaiera, 

batuera edo literarioan- herriko forma mantendu egiten da, hurrengo adibideetan ikusten 

den moduan. 

Adibidez: 

ADATIÑ egon: Adberbioa. Lurrean zein ohean ahoz gora etzanda hartzen den posturari 

deitzen zaio. (Azk.-). 

Adib.:  

Herrikoa: “bart adatiñ eiñ yot lo !” 

Bizkaiera: bart adatiñ egin dot lo ! 

Literarioa./Batuera: bart adatiñ egin dut lo ! 
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Esate baterako hitz hau ez du Azkueren hiztegiak jasotzen, ez behintzat guk 

jasotako zentzu horretan, orduan parentesi artean ezezko ikurra agertzen da. 

Beste hitz batzuek ordea badira Azkueren hiztegian, eta esanahi bat edo gehiago 

badute, guk jasotako hitzaren esanahia Azkuek jasotakoarekin zeinekin datorren bat 

ikusten da, adibidez: 

 

LEIYE (lei) : Izen arrunta. Izotzaldia. (Azk. Lei, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “leiye eiñ bidabela esan lei te lorak barrure sartu bikeus !” 

Bizk.: leiye egin behar dabela esan leike eta lorak barrura sartu beharko doguz ! 

Lit./Bat.: leiye egin behar duela esan daiteke eta lorak barrura sartu beharko ditugu ! 

Azkueren hiztegian Lei hitzaren lehenengo esanahiarekin dator bat gure hitzaren 

esanahia. 

Beste kasu batzuetan nik bildutako hitzak ere esanahi bat edo gehiago izan 

ditzakete, eta honelaxe adierazten da: 

 

OLLO LOKIE (ollo loka): 1ª Izen arrunta. Arraultzak habian berotuz txitak ateratzeko 

prest dagoen oiloa. (Azk. Oilaloka). 2ª Adjetiboa. Urduritasunaz geldiezina duen 

pertsonaz ere esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ori mutillori ollo lokie utze da esta geldittu be  eitten !” 

Bizk.: hori mutil hori ollo lokie hutsa da ez da gelditu be eiten ! 

Lit./Bat.: hori mutila ollo lokie hutsa da gelditu ere ez da egiten ! 
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Gertatu da baita, bildutako hitza Azkueren hiztegian izatea baina gure 

esanahiekin bat ez etortzea, orduan ere ezezko ikurraz agertuko da, adibidez: 

URKULDU: Aditza. Esate baterako lekei eta egosten hasi aurretik, izan ditzaketen 

hariak kentzen dizkiegu eta zati txikiagoetan ebagi, lan horri deitzen zaio urkultzea. 

(Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “orrek baiñek urkuldu bidabe biyer eberdireko !” 

Bizk.: horrek bainak urkuldu ein behar dabe bihar eguerdirako! 

Lit./Bat.: horrek bainak urkuldu egin behar dira bihar eguerdirako ! 

Azkuek biltzen du hitza baina ez dator bat gure esanahiarekin. 

  

Beste hitz batzuekin gertatu dena zera izan da, guk jasotako hitza Azkueren 

hiztegian ez izatea, baina bai hurreratzen zaion bat, esate baterako: 

 

ALDRAPIE (aldrapa): Izen arrunta. Aldapa. (Azk. Aldapa). 

Adib.: 

Herr.: “or daben aldrapias esiñ lei bedarrik ebai !” 

Bizk.: hor dagoen aldrapias ezin leike bedarrik ebagi ! 

Lit./Bat.: hor dagoen aldrapias ezin daiteke bedarrik ebaki ! 

 

 Esate baterako hurrengo adibidean, gure hitza Azkuek badakar esanahi batekin, 

horregatik jartzen da hitza zenbakirik gabe, hiztegian bakarrik esanahi horrekin 

datorrelako.  
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ANPOLIYE (anpolai): Izen arrunta. Anpulo antzerako gerezi mota bat. (Azk. Anpolai) 

Adib.: 

Herr.: “anpoliyek be eltzen asten dienerako txoriyek danak eroatettue !” 

Bizk.: anpoliyek ere heltzen hasten diranerako txoriak danak eroaten dabez ! 

Bat./Lit.: anpoliyek ere heltzen hasten direnerako txoriak denak eramaten dituzte ! 

 

Batzuetan hitzaren esanahia azaldu denean, herri hiztegian bildutako beste hitz 

baten erreferentzia egin da, lagungarri moduan, hitzok lotura dutelako, esate baterako 

aratu ariekin egiten denez: 

 

ARATU: 1ª Aditza. Ariekin (Ikus. Ariek) lan egiteari deitzen zaio honela. (Azk. Aratu, 

2ª). 2ª Aditza. Zerbait aurkitzen gabiltzanean behin eta berriz toki bera hainbat alditan 

berrikustatzen dugunean. (Azk. 1ª).  

Adib.: 

Herr.: “aratu dot etze gustiye da estotas topeu papelak !”  

Bizk.: aratu dot etxe guztia eta ez dodaz topau papelak ! 

Lit./Bat.: aratu dut etxe guztia eta ez ditut topatu paperak ! 

 

Hitz konposatuak ere bildu dira, batzuk agertzen dira Azkueren hiztegian 

konposatu bezala, baina beste batzuetan  banandurik, adibidez: 

Ollolokie - Oilaloka  (Azkuek badakar) 

Ollogorra - Oilagor   (Azkuek badakar) 

Bolatoki - Bola + Toki (Azkuek bananduta) 

Orrasistue - Orrazi + Estua (Azkuek bananduta) 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 653

Hitz hauek biltzeak ia hiru urte eraman dizkit, eta orain ere jendearekin hitz 

egiten dudanean etengabe ateratzen dira neretzat hitz ezezagunak eta horren bilketan 

nabil oraindik, behintzat gure atzekoek lehenagoko herri euskera ezagutzeko aukera 

izan dezaten. Esan behar baita atal honetan bildu diren hitz guztiak, zerrenda batean 

azentoaren arloan agertzen direla. 
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A 
 

ABARKISTENA (abarkisten): Izen arrunta. Abarketak egiteko erabiltzen den tresna, 

zintak pasatzeko zuloak ere egiten dira beronekin. (Azk. Abarkezten). 

Adib.:  

 Herr.: “gure etzien abarkistenik euki be estekue oiñ !” 

 Bizk.: gure etxean abarkistenik euki be ez daukagu orain ! 

Lit./Bat.: gure etxean abarkistenik eduki ere ez dugu orain! 

 

ABASUSIYE (abasusi): Adberbioa. Presaka, korrika. (Azk. Abazuzi, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “geur arratzaldien abasusiyen etor de ori gero !” 

Bizk.: gaur arratsaldean abasusiyen etorri da hori gero ! 

Lit./Bat.: gaur arratsaldean abasusiyen etorri da hori gero ! 

 

ABENTADIE (abentada): 1ª Izen arrunta. Edozein objetu, pertsona, zein animali 

abiada handiz ateratzen denean.(Azk.-). 2ª Abentau. Aditza. Abiada handia. (Azk. 

Abentau). 

Adib.: 

Herr.:  “tamañuko abentadie urtensu eberdiyen !” 

Bizk.: tamainuko abentadan urten dozu eguerdian ! 

Lit./Bat.: tamainako abentadan irten duzu eguerdian ! 
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ABIE (aba): Izen arrunta. Erleak eztia egiten duen orrazea. (Azk. Aba, 3ª). 

Adib.:  

Herr.: “biyer erletokittik ata bieus abak ba !” 

Bizk.: bihar erletokitik atara behar doguz  abak ba ! 

Lit./Bat.: bihar erletokitik atera behar ditugu abak ba ! 

 

ABIEU: Aditza. Entzun. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “estot umie  gabas estulke abieu !” 

Bizk.: ez dot umea gauean estulka abieu ! 

Lit./Bat.:  ez dut umea gauean estulka abieu ! 

 

ABREBIYEU (abrebiyo): 1ª Adejtiboa. Pertsona batek izan dezakeen bizitasuna edo 

nerbioa. (Azk.-). 2ª Aditza. Esate baterako edozein sutondotan egon daitekeen su motela 

bizitu. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “abrebiyeu xu apur bet bekosuko sue !” 

Bizk.: abrebiyeu eizu apur bat beheko sua ! 

Lit./Bat.: abrebiyeu ezazu apur bat beheko sua ! 

 

ABUEN egon: Aditza. Ondo finkatu gabekoa, hari batetik zintzilikatuta dagoena. (Azk. 

Abuen-abuen). 

Adib.: 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 656

Herr.: “kontus  arbolias abu abuen dau te !” 

Bizk.:  kontuz  arboleagaz abu abuen dago eta ! 

Lit./Bat.:  kontuz arbolearekin abu abuen dago eta !  

 

ADAKIYE (adaki):  Izen arrunta. Edozein zuhaitzetik atera daitekeen adar mehe eta 

hosto gabea. (Azk. Adaki 1ª/ 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “bekosue eitteko itzela ixeten da adakiye !” 

Bizk.: beheko sua eiteko itzela izaten da adakiye ! 

Lit./Bat.: beheko sua egiteko ikaragarria izaten da adakiye ! 

 

ADAPOA (Adapo): Izen arrunta. Derdama baten oinarria, zuhaitzei enborretik 

derdama jaiotzen zaien tokiari deitzen zaio honela, normalean oso gogorra izaten da. 

(Azk. Adapo). 

Adib.: 

Herr.: “onek erramiek adapo gogorra deko da esiñ lei ebai !” 

Bizk.: honek erramak adapo gogorra dauka eta ezin leike ebagi ! 

Lit./Bat.: honek erramak adapo gogorra du eta ezin daiteke ebaki ! 

 

ADATIÑ egon: Adberbioa. Lurrean zein ohean ahoz gora etzanda hartzen den posturari 

deitzen zaio. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “bart adatiñ eiñ yot lo !” 
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Bizk.: bart adatiñ egin dot lo ! 

Lit./Bat.: bart adatiñ egin dut lo ! 

 

AFRUNTUE (afruntu): Izen arrunta. Euriak eta haize fuerteak, biak bat eginik, 

zerbaiten edo norbaiten kontra bizitasunez jotzen dutenean. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ixen dan afruntuegas orma gustiye busti deu !” 

Bizk.: izan dan afruntuegas orma guztia buzti dau ! 

Lit./Bat.: izan den afruntuegas orma guztia buzti du ! 

 

AGIE (aga): Izen arrunta. Etxeetan, batez ere lehenagoko baserrietan jartzen ziren 

egurrezko gapirio luze eta sendoak. (Azk. Age, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “ongo etzietan agarik ipiñi be esta eitten !” 

Bizk.: oraingo etxeetan agarik ipini be ez da eiten ! 

Lit./Bat.: oraingo etxeetan agarik ipini ere ez da egiten ! 

 

AIDE: 1ª Interjekzioa. Idi edo behiei aurrerantz egin dezaten ohiukatzen zaiena. (Azk. 

Aida). 2ª Aditza. Alde egin. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “geur esta emen iñor geldittu, danak eiñ yabe aide !” 

Bizk.: gaur ez da hemen inor gelditu, danak egin dabe aide ! 

Lit./Bat.: gaur ez da hemen inor gelditu,  denak egin dute aide ! 
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AITTETU: Aditza. Aipatu. (Azk. Aitatu, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “len beragas egon nas da estost eser aittetu !” 

Bizk.: lehen beragaz egon naz eta ez daust ezer aittetu ! 

Lit./Bat.: lehen berarekin egon naiz eta ez dit ezer aittetu! 

 

AITTU: Aditza. Ulertu. (Azk. Aitu, 2ª). 

Adib.:   

Herr.: “aittu su nik ser esantzuten ?” 

Bizk.: aittu dozu nik zer esan deutsudan ? 

Lit./Bat.:  aittu duzu nik zer esan dizudan ? 

 

AIXARTOA (aixarto): Izen arrunta. Morokila (ikus. Morokille) eta taloa egiteko 

erabiltzen den arto irina. Normalean soroan batu eta ganbaran lehortzen den artoa da 

berau. (Azk. Aize+Arto). 

Adib.: 

Herr.:  “biyerko eiñ bieu aixartoas morokille !” 

Bizk.: biharko ein behar dogu aixartoas morokila ! 

Lit./Bat.: biharko egin behar dugu aixartoas morokila ! 

 

AIYE (ai): Izen arrunta. Behi esnez, irin eta azukrez edo kanelaz, tostadak edo 

xigurkiak egiteko erabiltzen den masa. Masa guztiz hotzitu arte uzten da eta norberak 

nahi dituen neurriko zatiak eginez azkenik arraultzetan pasatu eta oliotan frijitzen dira 

(lehenagoko denboretan koipetan). (Azk. Ai, 1ª). 
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Adib.:   

Herr.:  “untxe enbi ot aiye biyer karnabal da ta !” 

Bizk.:  oraintxe ein behar dot aiye bihar karnabal da eta ! 

Lit./Bat.:  oraintxe egin behar dut aiye bihar karnabal da eta ! 

 

AIYENA (aiyen): Izen arrunta. Esate baterako patatak izaten duen zurtoinari deitzen 

zaio honela. (Azk. Aien, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “patatieri aiyena ebai biyako atara eurretik !” 

Bizk.:  patateari aiyena ebagi behar jako atera aurretik ! 

Lit./Bat.:  patatari aiyena ebaki behar zaio atera aurretik ! 

 

AKENA (aken): Adjetiboa. Asko jaten duenaz esaten da. Jatuna. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “akenak baño geiyau jatesu ta esara loditzen !” 

Bizk.:  akenak baino gehiago jaten dozu eta ez zara loditzen ! 

Lit./Bat.:  akenak baino gehiago jaten duzu eta ez zara loditzen ! 

 

AKILLEN BUSTEN (akillen busten): Izen arrunta. Boltereta. (Azk.-) 

Herr.:  “akillen busten ibil de or landan da buruen artu deu golpie !” 

Bizk.:  akillen busten ibili da hor landan eta buruan hartu dau golpea ! 

Lit./Bat.: akillen busten ibili da hor landan eta buruan hartu du golpea ! 
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ALATU: Aditza. Eguraldi hotzean, adibidez isotza egiten duenan, hotzaren hotzez 

atzamarrak zein oinak ia sentidu ere egiten ez direnean, hau da, hotzaren eraginez 

gorputz atalen mugimendua oztopatu, moteldu edo sortu egiten denean. (Azk. Alatu,3 ª). 

Adib.: 

Herr.:  “atzamarrak alatu yates uras ibil nasenien!” 

Bizk.:  atzamarrak alatu jataz uragaz ibili nazenean ! 

Lit./Bat.: atzamarrak alatu zaizkit urarekin ibili naizenean ! 

 

ALBANDORRATZA (albandorratz): Izen arrunta. Orratz sendoa, lehenagoko 

denboretan txalmak, artilezko koltxoiak josteko erabiltzen zena, gaur egun ere gauza 

gogorrak eta  josteko erabiltzen da eta baita piper kordak egiteko. (Azk. Albandorratz) 

Adib.: 

Herr.: “albandorratza ekarri biko da hor dausen piperrak kordatzeko !” 

Bizk.: albandorratza ekarri beharko da hor dagozan piperrak kordatzeko ! 

Lit./Bat.: albandorratza ekarri beharko da hor dauden piperrak kordatzeko ! 

 

ALBATIE (albate): Izen arrunta. Baserri batzuk alboetatik izaten duten ate txikitxoa. 

Normalean ate printzipala aurreko aldean egoten da eta handiagoa izaten da. Oraindik 

albate hau kontserbatzen da baserri etxe askotan. (Azk. Albate, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “biyer edo konpondu biko da albatie be !” 

Bizk.:  bihar edo konpondu beharko da albatie be ! 

Lit./Bat.:  bihar ere konpondu beharko da albatie ere ! 
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ALBATXIE (albatxe): Izen arrunta. Errotak funtzionatzeko errekatik andaparara ura 

joateko irekitzen den atea. (Azk. Albate ). 

Adib.: 

Herr.: “albatxie edeixu urune eitten hasi biot eta !” 

Bizk.: albatxie edegi eizu uruna eiten hasi behar dot eta ! 

Lit./Bat.: albatxie ireki ezazu irina egiten hasi behar dut eta ! 

 

ALBOKIE (alboka): Izen arrunta. Esate baterako txahalen bat erosi zein saltzen 

denean hartzen den hamaiketakotxoa. (Azk. Alboke). 

Adib.: 

Herr.: “geur saldu geu txala ta eiñ biko da albokie edo seuser !” 

Bizk.: gaur saldu dogu txahala eta ein beharko da albokie edo zerbait ! 

Lit./Bat.: gaur saldu dugu txahala eta egin beharko da albokie edo zerbait ! 

 

ALDEMAKERIE (aldemakera): Aditza. Pertsona batek gorputz okertua edo 

zuhaitzen batek enborra bihurrituta duenean esaten da. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.:  “ori gixonori ondo aldemakeratute dau gero !” 

Bizk.:  hori gizon hori ondo aldemakeratute dago gero ! 

Lit./Bat.:  hori gizon hori ondo aldemakeratute dago gero ! 

 

ALDOKERRA (aldoker): 1ª Izen arrunta. Soroetan egoten den intsektu mota bat. 

(Azk.-). 2ª Adjetiboa. Gorputz konkortua edo okertua duen pertsona, zuhaitz okerra edo 

makurra. (Azk.-). 
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Adib.: 

Herr.:  “gure ortuen be ainbet aldoker egoten da !” 

Bizk.:  gure ortuan be hainbat aldoker egoten da ! 

Lit./Bat.: gure ortuan ere hainbat aldoker egoten da ! 

 

ALDRAPIE (aldrapa): Izen arrunta. Aldapa. (Azk. Aldapa) 

Adib.: 

Herr.: “or daben aldrapias esin lei bedarrik ebai !” 

Bizk.: hor dagoen aldrapias ezin leike bedarrik ebagi ! 

Lit./Bat.: hor dagoen aldrapias ezin daiteke bedarrik ebaki ! 

 

ALKATIÑIE (alkatiña): Izen arrunta. Esate baterako baterako zapatilak zein zapatak 

lotzeko ematen den lazada edo korapiloa. (Azk. Alkatiña). 

Adib.: 

Herr.:  “sapatille kordela solte dekosu te emon alkatiñie ostantzien jeusiko sara  ta !” 

Bizk.:  zapatila kordela solte daukazu eta emon alkatiñie osterantzean jausiko zara eta ! 

Lit./Bat.:  zapatila kordela solte duzu eta eman alkatiñie bestela jausiko zara eta ! 

 

ALKOTZA(alkotz): Izen arrunta. Esate baterako kipula zein gari hazia gordetzen 

dituen azalari deitzen zaio honela. (Azk. Alkotz) 

Adib.: 

Herr.: “kipule asiye ereitten basu franku bota orrek alkotza deko ugeri tte !” 

Bizk.: kipula hazia ereiten badozu franko bota horrek alkotza dauka ugari eta ! 
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Lit./Bat.: kipula hazia ereiten baduzu franko bota horrek alkotza dauka ugari eta ! 

 

ALLOA (allo): Izen arrunta. Edozein frutari, esate baterako sagarrari bere muskiletik 

atera eta zuhaitzera lotzen duen palutxoa. “Alle” (allie) izena ere askotan erabiltzen da 

gauza bera esateko. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.:  “sagarrari kendu eitzesu alloa jan aurretik !” 

Bizk.:  sagarrari kendu eiozu alloa jan aurretik ! 

Lit./Bat.:  sagarrari kendu iezaiozu alloa jan aurretik ! 

 

ALLURBIE (allurbe): Izen arrunta. Ganaduari, berdetan zein lehortuta ematen zaion 

zuhaina edo forrajea. (Azk. Aillurbe). 

Adib.: 

Herr.:  “beiyeri be allurbe apur bet emon biko yakie !” 

Bizk.:  behiei ere allurbe apur bat emon beharko jakie ! 

Lit./Bat.: behiei ere  allurbe apur bat eman beharko zaie ! 

 

ALOBERIEN (alober): Izen arrunta. Nonbaiten jornalari moduan lan egitea. (Azk.  

Aloger, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “aloberien  da danetara mañatxubet bier eiñikoak bagara geure denporan !” 

Bizk.: aloberien eta danetara makinatxubat behar einikoak bagara geure denporan ! 

Lit./Bat.: aloberien eta denetara makinatxubat lan egindakoak bagara gure denboran ! 
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ALPER-ARRIYE (alper-arri): Izen arrunta. Astoak aurretik tiratuta, soroan egoten 

diren sokilak (Ikus. Sokille) apurtzeko erabiltzen zen, luzeran metro bat ingurukoa eta 

hogeita hamabost bat zentimetroko diametroa duen harri zilindrikoa. Orain nahiz eta 

baserri askotan erabili ez, kontserbatu egiten da. (Azk. Alper, 2ª). 

Adib.:   

Herr.: “ oiñ  be batzuten soloan pasetan geu alper arriye  !” 

Bizk.:  orain be batzuetan soloan pasatzen dogu alper arriye ! 

Lit./Bat.:  orain ere batzuetan soloan pasatzen dugu alfer arriye ! 

 

ALTARAKOA (altarako): Izen arrunta. Meza hastear dagoela adierazteko jotzen diren 

hiru kanpaots. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “altarakoa jo deu te elixan sartu bieu  !” 

Bizk.:  altarakoa jo dau eta eleizan sartu behar dogu ! 

Lit./Bat.:  altarakoa jo du eta eleizan sartu behar dugu ! 

 

ALTZIKETU: 1ª Aditza. Etxea edo beste zerbait txukundu eta garbitu. (Azk.-). 2ª 

Aditza. Eguraldi txarra hobeagotzen doanean. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ biyerko denporie altziketu bidabela esan lei !” 

Bizk.:  biharko denporea altziketu behar dabela esan leike ! 

Lit./Bat.:  biharko eguraldia altziketu behar duela esan daiteke ! 
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AMISTIKUNE (amistikun): Izen arrunta. Doministikuna. Birikietan airea kontrolatu 

ezinik aho eta sudur zuloetatik indarrez botatzea. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “selako amistikune eiñ yosun !” 

Bizk.:   zelako amistikune ein dozun ! 

Lit./Bat.:  nolako amistikune egin duzun ! 

 

AMUKUA (amuku): Adjetiboa. Aputza. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.:  “eiñ dausen eguraldiyekin amukutute dekeus lurrek be !” 

Bizk.:  ein dabezan eguraldiakaz amukutute daukaguz lurrak be ! 

Lit./Bat.:  egin dituen eguraldiekin amukutute ditugu lurrak ere ! 

 

ANDARIYE (andari): Izen arrunta. Gorpua eleizara sartzen eta ateratzen laguntzen 

duena, normalean hildakoaren senitartekoa edo lagun minak izaten dira hauek. (Azk. 

Andari). 

Adib.: 

Herr.: “Pedron andariyek bere iru semiek eta loba biyek ixen die !” 

Bizk.: Pedron andariyek bere hiru semeak eta loba biak izan dira ! 

Lit./Bat.: Pedron andariyek bere hiru semeak eta loba biak izan dira ! 

 

ANDRAGIÑE (andragiñ): Izen arrunta. Landetan ateratzen den lore mota bat da. 

(Azk. Andra-bedar) 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 666

Adib.: 

Herr.:  “ainbet andragiñ dau ortxe gure ortuen be !” 

Bizk.:  hainbat andragiñ dago hortxe gure ortuan be ! 

Lit./Bat.:  hainbat andragiñ dago hortxe gure ortuan ere ! 

 

ANKOSKA: Adberbioa. Oin baten gainean ibiltzea. (Azk. Ankakoskoka). 

Adib.: 

Herr.:  “ibil xais ankoskan neuk ikusteko !” 

Bizk.:  ibil zaitez ankoskan neuk ikusteko ! 

Lit./Bat.:  ibil zaitez ankoskan nik ikusteko ! 

 

ANKURKULU: Adberbioa. Pertsona batek beste bat lepo edo bizkar gainean eramatea, 

zein zaldi gainera igotzerakoan hartzen den postura. (Azk. Ankarkulo, 1ª-2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “maña bat bider eroan saittut ankurkulu !” 

Bizk.:  makina bat bidar eroan zaitut ankurkulu ! 

Lit./Bat.:  makina bat aldiz eraman zaitut ankurkulu ! 

 

ANPOLIYE (anpoli): Izen arrunta. Anpulo antzerako gerezi mota bat. (Azk. Anpolai). 

Adib.: 

Herr.:  “anpoliyek be eltzen asten dienerako txoriyek danak eroatettue !” 

Bizk.:  anpoliyek be heltzen hasten diranerako txoriak danak eroaten dabez ! 

Lit./Bat.:  anpoliyek ere heltzen hasten direnerako txoriak denak eramaten dituzte ! 
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ANTZARRA (antzar): Izen arrunta. Ahatearen antza duen hegaztia, udazkenerantza, 

negua urreratzen hasten denean ikus genitzake toki epelagoen bila doazela, horregatik 

esaten da antzarrak ihesi doazenean eguraldi txarra datorrela. (Azk. Antzar). 

Adib.: 

Herr.: “ geur antzarrak paseu die ta bator denporalien bat !” 

Bizk.:  gaur antzarrak pasau dira eta badator denporaleren bat ! 

Lit./Bat.:  gaur antzarrak pasatu dira eta badator denboraleren bat ! 

 

ANTZUE (antzu):  1ª Adjetiboa.  Umerik izan ezin duena, normalean animalietaz 

esaten da. (Azk. Antzu, 1ª). 2ª Adjetiboa. Animaliak, esate baterako behiak, txahala egin 

aurretik hiru lau hilabete lehenago  esnea emateari uzten diotenean antzutu egin direla 

esaten dugu. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “askenengo ekarriniko beiye be antzutu de ta esteu emoten esnerik !” 

Bizk.:  azkenengo ekarritako behia be antzutu da eta ez dau emoten esnerik ! 

Lit./Bat.:  azkenengo ekarritako behia ere antzutu da eta ez du ematen esnerik ! 

 

AÑASEKIE (añaseka): Izen arrunta. Lehenagoko denboretan haurra izan eta laisterrera 

beraien haurrak etxean utzi eta beste batzuen umeak hasten eta jaboten joaten ziren 

emakumeak. (Azk. Aiña, 3ª). 

Adib.: 

Herr.: “ oiñ estau olakorik baya antziñe semat andra aña moduen joaten san bierrien !” 

Bizk.: orain ez dago holakorik baina aintzina zenbat andra aña moduan joaten zan 

beharrean ! 
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Lit./Bat.:  orain ez dago horrelakorik baina aintzina zenbat emakume aña moduan 

joaten zen  lanean ! 

 

AÑELIE (añela): Izen arrunta. Mezatan abadeak hildakoen oroimenez egiten duen 

otoitza. Normalean “Gure aita” bat errezatzen zen, eta beronegatik ordaindu beharra 

egoten zen. (Azk. -). 

Adib.: 

Herr.:  “Don Jose abadiek ainbet añela erreseu ban Mendatan egon san  denporan  !” 

Bizk.:  Don Jose abadeak hainbat añela errezau eban Mendatan egon zan denporan  ! 

Lit./Bat.:Don Jose abadeak hainbat añela errezatu zuen Mendatan egon zen denboran ! 

 

APAREU: Aditza. Gauza edo ekintzaren batekin bete betean eman. (Azk. Aparau). 

Adib.: 

Herr.:  “ongoan apareu dot baloye !” 

Bizk.:  oraingoan apareu dot baloia ! 

Lit./Bat.:  oraingoan apareu dut baloia ! 

 

APERDER: Adberbioa. Adibidez banketeen batera edo joan eta abundante, denetarik 

eta guraina dagoenean. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “atzo beutixoa euki gendun da an bai aperder emon ben jaten !” 

Bizk.:  atzo bautizoa euki genduan da han bai aperder emon eben jaten ! 

Lit./Bat.:  atzo bataioa eduki genuen eta han bai aperder eman zuten jaten ! 
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APORRAPOS: Adberbioa. Brometan, txantxetan ibili. (Azk.-). 

Adib:   

Herr.:  “estakitt aporrapos ibilli bada baya eskondu eitten dala esaste !” 

Bizk.:  ez dakit aporrapos ibili bada baina ezkondu eiten dala esan deust ! 

Lit./Bat.:  ez dakit aporrapos ibili bada baina ezkondu egiten dela esan dit ! 

 

APURRIYE (apurri): Izen arrunta. Zerbait jan edo erabili ondoren gelditzen diren 

hondakinak edo hondarrak. Baserri giroan, belarra ebaki eta batu ondorengo hondakinei 

honela deitzen die. (Azk. Apur 1ª/2ª). 

Adib.:  

Herr.: “orrek bedar apurriyek batuxus ariñ ariñ euriye dator da !” 

Bizk.: horrek bedar apurriyek batu eizuz arin arin euria dator eta ! 

Lit./Bat.: horrek bedar apurriyek batu itzazu arin arin euria dator eta ! 

 

APUTZE (aputz): Adjetiboa. Esate baterako arraultzopila zein pastela astin astin 

eginda daudenean. Baserritarrek, lur aputzak edo astinak onak direla esaten dute. 

Emankorrak, lur solteak direlako. (Azk. Aputz). 

Adib.: “orrek lurrok ondo aputzek die ta artuko sues or piperrak !” 

Bizk.: horrek lurrok ondo aputzek dira eta hartuko dozuez hor piperrak ! 

Lit./Bat.:  horrek lurrak ondo aputzek dira eta hartuko dituzue hor piperrak ! 

 

ARABASOSOA (arabasoso): Izen arrunta. Izatez Gaztela herriko txori moeta bat da, 

Euskal  Herrira Araba aldetik sartzen da eta hortik datorkio bere izena. Normalean, 

neguan azaltzen da hemendik talde handiak osatuz. Paseko txoria da. (Azk. Zozo, 1ª). 
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Adib.: 

Herr.:  “geur goixien ainbet arabasoso ibilltte emendik !” 

Bizk.:  gaur goizean hainbat arabasoso ibili da hemendik ! 

Lit./Bat.:  gaur goizean hainbat arabasoso ibili da hemendik ! 

 

ARAKATXA (arakatx): Izen arrunta. Basoetan eta egoten den arbusto antzerakoak 

ematen duen fruta. (Azk. Arakatz) 

Adib.: 

Herr.: “geuk be ortxe etzatzien dekeu arakatxa da eurton asko emon deu !” 

Bizk.: geuk be hortxe etxe atzean daukagu arakatxa eta aurton asko emon dau ! 

Lit./Bat.:  guk ere hortxe etxe atzean daukagu arakatxa eta aurton asko eman du ! 

 

ARATU: 1ª Aditza. Ariekin (Ikus. Ariek) lan egiteari deitzen zaio honela (Azk. Aratu, 

2ª). 2ª Aditza. Zerbait aurkitzen gabiltzanean behin eta berriz toki bera hainbat alditan 

berrikustatzen dugunean. (Azk. Aratu, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “aratu dot etze gustiye da estotaz topeu papelak  !” 

Bizk.:  aratu dot etxe guztia eta ez dodaz topau papelak ! 

Lit./Bat.:  aratu dut etxe guztia eta ez ditut topatu paperak ! 

 

ARESUBILLE (aresubill): Izen arrunta. Burdinazko hortzak sartzeko egur sendo 

batzuekin egiten den lauki luze itxurako tresna bat. Egur hauei burdinazko hortzak 

jarriaz areak eginda daude. (Ikusi. Ariek).  (Azk. Are-subil) 
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Adib.: 

Herr.:  “ariek eiñ gure badie prepareu biko da aresubille aretx egurraz edo !” 

Bizk.:  areak ein gura badira preparau beharko da aresubille haritz egurragaz edo ! 

Lit./Bat.:  areak egin nahi badira gertatu beharko da aresubille haritz egurrarekin edo ! 

 

ARIEK (arie): Izen arrunta. Soroak labratutakoan gelditzen diren bedarrak eta 

galondoak kentzeko erabiltzen zen tresna. Aurrekaldetik behiek edo idiek tiratuta, 

atzekaldetik pertsonen bat joaten zen egurraz egindako arku bati oratuta. Tresna egurrez 

eginda zegoen eta burdinazko hogei hortz zituen. (Azk. Are, 2ª). 

Adib.:   

Herr.:  “oiñ be  baserri askotan euko dabes ariek gordeta !” 

Bizk.:  orain be baserri askotan eukiko dabez ariek gordeta ! 

Lit./Bat.:  orain ere baserri askotan edukiko dituzte ariek gordeta ! 

 

ARIMAITTEKOA (arimaitteko): Izen arrunta. Aintzinako denboretan 

ilunabarraldean jotzen ziren kanpaotsak, eguna bukatzear zegoela eta baserritarrei 

etxeratzeko sasoia zela adierazteko. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “beiñ arimaittekoa entzuten gendunien sasoye ixeten san etzera joateko !” 

Bizk.: behin arimaittekoa entzuten genduanean sasoia izaten zan etxera joateko ! 

Lit./Bat.: behin arimaittekoa entzuten genuenean sasoia izaten zen etxera joateko ! 

 

ARIMOLLIEK (arimollie): Izen arrunta. Soroan sotasala (Ikus. Sotasala) ateratzeko 

erabiltzen zen, normalean behiak edo idiak tiratuta. Burdinaz egina zegoen. (Azk.-). 
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Adib.:  

Herr.:  “soloan ainbet arimolleketa eiñye gaus gastetan !” 

Bizk.:  soloan hainbat arimolleketa einda gagoz gaztetan ! 

Lit./Bat.:  soloan hainbat arimolleketa eginda gaude gaztetan ! 

 

ARKANTZUE (arkantzu): Izen arrunta. Pertsona zein animalien batek izan dezakeen 

indarra, sendotasuna. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “orrek mutillek deko arkantzue !” 

Bizk.:  horrek mutilak dauka arkantzue ! 

Lit./Bat.:  horrek mutilak du arkantzue ! 

 

ARKASIYE (arkasi): Izen arrunta. Basoan aurki dezakegun zuhaitz mota bat, bertotik 

atera daitekeen egur sendoaz baserritarrek normalean gurdientzako taketak egiten 

dituzte. (Azk. Arkesi). 

Adib.: 

Herr.: “ gupe iños eiñ geus taketak arkasiyegas  burdiyentzako !” 

Bizk.:  guk be inoiz ein doguz taketak arkasiyegas  burdiarentzako ! 

Lit./Bat.:  guk ere inoiz egin ditugu taketak arkasiyegas  gurdiarentzako ! 

 

ARKELIE (arkela): Izen arrunta. Txerri emea. (Azk. Arkela). 

Adib.:  

Herr.: “baserriyen  iños euki geu arkelie baya gitxitten  !” 
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Bizk.: baserrian inoiz euki dogu arkelie baina gitxitan ! 

Bat./Lit.: baserrian inoiz eduki dugu arkelie baina gutxitan ! 

 

ARMALLIE (armalle): Izen arrunta. Harriz egindako eskailerak. (Azk. Armaila) 

Adib.:  

Herr.: “kontus  armaillias musturres eurrera jeusi barik !” 

Bizk.: kontuz armaillias musturrez aurrera jausi barik ! 

Lit./Bat.: kontuz armaillias musturrez aurrera jausi gabe ! 

 

ARMARIE (armara): Izen arrunta. Behiak eta izaten duten adarkeraren posizioa. 

“Armakera” izenaz ere ezagutzen da. (Azk. Armera, 1ª) 

Adib.: 

Herr.: “orrek beiyek dekon armarias esta ixengo erresa buzterriye ipiñttie !” 

Bizk.: horrek behiak daukan armarias ez da izango erreza uztarria ipintea ! 

Lit./Bat.: horrek behiak duen armarias ez da izango erraza uztarria jartzea ! 

 

ARMEU: Aditza. Eginen sinonimotzat erabiltzen da. Jaiak, urtebetetzea ospatu...etab. 

(Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “saratarik es armeu ni ogera joan da gero !” 

Bizk.:  zaratarik ez armeu ni ohera joan da gero ! 

Lit./Bat.:  zaratarik ez armeu ni ohera joan da gero ! 
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AROA (aro): 1ª Izen arrunta. Landatzeko zein ereiteko aldi egokia. (Azk. Aro, 1ª). 2ª 

Aurrizkia. Urtaroa,  gaztaroa, ... (Azk. Aro, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “geur aro ona dau patatie ereitteko !” 

Bizk.:  gaur aro ona dau patatea ereiteko ! 

Lit./Bat.:  gaur aro ona dago patata ereiteko ! 

 

AROLIE (arola): Izen arrunta.Une egokia lurra lantzeko. (Azk. Arol, 4ª). 

Adib.: 

Herr.:  “untxe dau arola esiñ obie  ta kipulie ereiñ bide  euriye asi orduko!” 

Bizk.: oraintxe dau arola ezin hobea  eta kipulea erein behar da euria hasi orduko ! 

Lit./Bat.: oraintxe dago arola ezin hobea eta kipulea erein behar da euria hasi orduko !  

 

ARRANPALOA (arranpalo): Izen arrunta. Zarata eta algara ugari ateratzen denean. 

(Azk. Arranbalo). 

Adib.:  

Herr.: “ baya, suek ser daixue horremeste  arranpalogas !” 

Bizk.:  baina,  zuek zer darabilzue  horrenbeste arranpalogas ! 

Lit./Bat.:  baina zuek zer darabilzue horrenbeste arranpalogas ! 

 

ARRANTZIYOA (arrantziyo): Izen arrunta. Edozein janari zein edarik egoera 

txarrean dagoenean jateko orduan ematen duen garraztasuna edo erretasun zentzazioa. 

(Azk.-). 
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Adib.:   

Herr.:  “ori gastaye esiñ lei jan arrantziyotute dau te !” 

Bizk.: hori gaztaia ezin leike jan arrantziyotute dago eta ! 

Lit./Bat.: hori gaztaia ezin daiteke jan arrantziyotute dago eta ! 

 

ARRASTADIE (arrastada): Izen arrunta. Norbere gorputz azalean zein zerbaiten 

gainazalean tresna zorrotz batekin urratu. (Azk. Arrasmarraski) 

Adib.: 

Herr.:  “arratzaldien sasiyas arrastadie eiñyot eskuen !” 

Bizk.:  arratsaldean sasiagaz arrastadie egin dot eskuan ! 

Lit./Bat.:  arratsaldean sasiarekin arrastadie egin dut eskuan ! 

 

ARRAUKIE (arrauka): Izen arrunta. Edozein ontzitan, esneak zein beste likidoen bat 

denbora luzez egon ondoren, ontzian uzten duen lohia. (Azk. Arrauka 1ª/4ª). 

Adib.: 

Herr.:  “orrek ontziyek dekon arraukie ondo garbittu bide !” 

Bizk.:  horrek ontziak daukan arraukie ondo garbitu behar da ! 

Lit./Bat.:  horrek ontziak duen arraukie ondo garbitu behar da ! 

 

ARRENA (arren): Izen arrunta. Ardiak, behiak zein zaldiak samatik dindilizka 

erabiltzen duten zintzarria. Normalean mendian dabiltzanean eta eramaten dute. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “beiyeri arrenak ipin biyakies mendire eroan orduko !” 
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Bizk.: behiei arrenak ipini behar jakez mendira eroan orduko! 

Lit./Bat.: behiei arrenak ipini behar zaizkie mendira eraman orduko ! 

 

ARRI BURRITXIKO: Adberbioa. Pertsona batek besteren bat lepoan edo bizkarrean 

daramanean arri burritxiko daramala esaten dugu. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “ankan min badekosu neuk eroango saittut arri burritxiko gero !” 

Bizk.:  hankan min badaukazu neuk eroango zaitut arri burritxiko gero ! 

Lit./Bat.:  hankan min badaukazu nik eramango zaitut arri burritxiko gero ! 

 

ARRIYOA (arriyo): Izen arrunta. Sagarrak zein urrak, harrak eginda izaten duten 

zulotxoa. (Azk. Arrio, 3ª). 

Adib.: 

Herr.: “ orrek urrutxek arriyoa dekie ta estabe baliyo !” 

Bizk.:  horrek urritzak arriyoa daukie eta ez dabe balio ! 

Lit./Bat.:  horrek urritzak arriyoa dute eta ez dute balio ! 

 

ARROIYE(arroi): Izen arrunta. Errotan garia zein artoa eihotzeko harriak moztuta 

daudenean zorrozteko erabiltzen den mailua. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.: “arroiye paseu biko yako arriyeri apur bet mostute daue te !” 

Bizk.: arroiye pasau beharko jako harriari apur bat moztuta dago eta ! 

Lit./Bat.: arroiye pasatu beharko zaio harriari apur bat moztuta dago eta !  
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ARTAJORRAIYE (Artajorrai): Izen arrunta. Soloko laboreak egiteko lanabesa. 

(Azk. Artajorrai). 

Adib.: 

Herr.: “laster paseu biko da artajorraiye han arto artien daben  bedarras !” 

Bizk.:   laister pasau beharko da artajorraiye han arto artean dagoen bedarragaz ! 

Lit./Bat.: laister pasatu beharko da artajorraiye han arto artean dagoen bedarrarekin ! 

 

ARTEGOSO egon: Aditza. Urduri eta kezkati, egon ezinik dagoen pertsonaz esaten da. 

(Azk. Artega). 

Adib.: 

Herr.:  “neure semie be aspaldiyon artegoso dau esamiñek diela eta estiela !” 

Bizk.:  nire semea be aspaldian artegoso dago esaminak direla eta ez direla ! 

Lit./Bat.:  nire semea ere aspaldian artegoso dago azterketak direla eta ez direla ! 

 

ARTEKADU egon: Aditza.Urduri. (Azk. Artekadu). 

Adib.: 

Herr.:  “ori umie be artekadu dau te igual euko deu kalenturie be !” 

Bizk.: hori umea be artekadu dago eta igoal eukiko kalenturea be ! 

Lit./Bat.: hori umea ere artekadu dago eta agian edukiko du sukarra ere ! 

 

ARTESIE (artesa): Izen arrunta. Ogiaren masa preparatzeko erabiltzen zuten lauki 

luze baten itxurako egurrezko kaxa bat. (Azk.-). 

Adib.: 
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Herr.: “gure kamaran artesie oniño antxe egongo da !” 

Bizk.: gure kamaran artesie oraindik hantxe egongo da ! 

Lit./Bat.: gure ganbaran artesie oraindik hantxe egongo da ! 

 

ARTZA (artz): Izen arrunta. Indabak garandu eta gero, garbitzeko erabiltzen den 

zumetzezko kaxa. (Azk. Artza, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “oiñ be artza erabilltten da iñyabak garbitzeko !” 

Bizk.:  orain be artza erabilten da indabak garbitzeko ! 

Lit./Bat.:  orain ere artza erabiltzen da indabak garbitzeko ! 

 

ASAPOA (asapo): Adjetiboa. Potoloa eta garaiera baxuko pertsonaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “selako asapotxue sausen baya oniño hasiko sara ta argaldu be bai !” 

Bizk.:  zelako asapotxue zagozen baina oraindik hasiko zara eta argaldu be bai ! 

Lit./Bat.:  nolako asapotxue zauden baina oraindik hasiko zara eta argaldu ere bai ! 

 

ASAROA (asaro): 1ª Izen arrunta. Soroan ereiteko une egokia. (Azk.Azaro, 1ª). 2ª Izen 

arrunta. Azaroa. (Azk. Azaro, 2ª). 

Adib.:  

Herr.:  “geur asaro edarra dau naboa ereitteko !” 

Bizk.: gaur asaro edarra dago naboa ereiteko ! 

Lit./Bat.: gaur asaro ederra dago naboa ereiteko ! 
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ASASKEU: Aditza. Asaskatu, hustu, lasaitu. (Azk. Azazkau). 

Adib.:   

Herr.: “lorik be eiñ esiñik egon nas da  asaskeu nas apur bet esatekoak esanda !” 

Bizk.: lorik be ein ezinik egon naz da  asaskeu naz apur bat esatekoak esanda ! 

Lit./Bat.: lorik ere egin ezinik egon naiz eta  asaskeu naiz apur bat bat esatekoak 

esanda ! 

 

ASATZIE (asatza): Izen arrunta. Esate baterako nabo hazia ereiten gaudenean, soloan 

nondik nora erein den jakiteko jartzen diren seinaleak, askotan edozein zuhaitzaren 

derdamak izaten dira. (Azk. Azatz, 3ª). 

Adib.: 

Herr.: “naboa ereitten goas eta ereiñ ala asatzak ipin biko dies !” 

Bizk.: naboa ereiten goaz eta erein ahala asatzak ipini beharko dira ! 

Lit./Bat.: naboa ereiten goaz eta erein ahala asatzak ipini beharko dira ! 

 

ASAUA (asau): Izen arrunta. Garia heldu eta batu ondoren gelditzen den uztondoaz eta 

galtzuaz eginiko pilatxoak. Normalean ganaduari emateko erabiltzen dira. (Azk. Azao). 

Adib.:  

Herr.: “emen oiñ garirik ereiñ be esta eitten da asaurik  be esiñ eiñ !” 

Bizk.: hemen orain garirik erein be ez da eiten eta asaurik be ezin ein ! 

Lit./Bat.: hemen orain garirik ere ez da ereiten eta asaurik ere ezin egin ! 
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ASKEURRIE (askeurre): Izen arrunta. Baserrietan ate printzipaletik sartuta, 

eskatzaren ondoan dagoen estantzia, bertotik ikusten ziren ikuiluko behien askak, eta 

hortik datorkio izena. Gaur egun ere izen horrekin jarraitzen du, baina baserri 

gehienetan berriztuta dago. (Azk. Aska+aurre). 

 

Adib.:   

Herr.: “len askeurrien bedarra ta eukitten gendun beiyeri askatara emoteko !” 

Bizk.: lehen askeurrien bedarra eta eukiten genduan behiei asketara emoteko ! 

Lit./Bat.: lehen askeurrien bedarra eta edukitzen genuen behiei asketara emateko ! 

 

ASKONARRA (askonar): Izen arrunta. Arto soloetan eta lorrinaldiak egiten ibiltzen 

den piztia. Mutur luze eta larru zuri beltzeko animalia. (Azk. Azkonar, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “bart be sartu yakun askonarra arto soloan da ainbet kalte eiñ deu !” 

Bizk.: bart be sartu jaku askonarra arto soloan eta hainbat kalte ein dau ! 

Lit./Bat.: bart ere sartu zaigu askonarra arto soloan eta hainbat kalte egin du !  

 

ASORIYOA (asoriyo): Izen arrunta. Aza egosiari berakatz erreaz olioa botaz egiten 

den potajea. Antzina gabon gaueko jaki tipikoa zen. (Azk. Aza+olioa). 

Adib.:  

Herr.:  “eurton gabon gaberako asoriyoa prepareu biot !” 

Bizk.: aurton gabon gaberako asoriyoa preparau behar dot ! 

Lit./Bat.: aurton gabon gauerako asoriyoa gertatu behar dut ! 
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ASPELA (aspel): Izen arrunta. Esate baterako belarrarekin zein iraz egiten diren 

multzoak. (Azk. Aspel). 

Adib.: 

Herr.: “bedarra ebaitte aspel batzuk ekar biko jakies beiyeri askara !” 

Bizk.: bedarra ebagi eta aspel batzuk ekarri beharko jakez behiei askara ! 

Lit./Bat.: belarra ebaki eta aspel batzuk ekarri beharko zaizkie behiei askara ! 

 

ASPERTA: Adjetiboa. Bizitasun eta bizkortasun handiko pertsonaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “ori  neskie benetan asperta da gero !” 

Bizk.:    hori neskea benetan asperta da gero ! 

Lit./Bat.:   hori neska hori benetan asperta da gero ! 

 

ASPIGARRIYE (aspigarri): Izen arrunta. Basoan edo landan ebaki daitekeen bedar 

zaharra, lehortu ondoren ganaduari jartzen zaio etxanda egon daiten. (Azk. Azpigai). 

Adib.: 

Herr.:  “beiyentzako negureko aspigarriye ebaten be laster asi bikeu !” 

Bizk.: behientzako negurako aspigarriye ebaten be laster hasi beharko dogu ! 

Lit./Bat.: behientzako negurako aspigarriye ebakitzen ere laister hasi beharko dogu ! 

 

ASPIRIE (aspira): Izen arrunta. Ogiaren masa preparatzeko erabiltzen zuten lauki luze 

baten itxurako egurrezko kaxa. Artesa izenaz ere ezagutzen da (Azk. Azpira, 2ª). 

Adib.: 
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Herr.: “gurien oniño aspirie barri barriye dau kamaran gordeta !” 

Bizk.: gurean oraindik aspirie barri barria dau kamaran gordeta ! 

Lit./Bat.: gurean oraindik aspirie berri berria dago ganbaran gordeta ! 

 

ASTINTTUE: 1ª Aditza. Paliza bat eman, astindua. Batzuetan haserraldia adierazteko 

ere esaten da. (Azk. Astinaldi, 1ª/2ª). 2ª Aditza. Multzoan edo pilatuta dagoen zerbait 

sakabanatu. (Azk. Astindu, 2ª). 

Adib.:   

Herr.:  “gustis asarratute tamañuko astiñyuas joan sara len gero !” 

Bizk.: guztiz haserretuta tamainuko astiñyuas joan zara lehen gero ! 

Lit./Bat.: guztiz haserretuta tamainako astiñyuas joan zara lehen gero ! 

 

ASTOA (asto): 1ª Izen arrunta. Animalia. (Azk. Asto, 1ª). 2ª Izen arrunta. Egurrek 

errezago txikitzeko edo ebakitzeko erabiltzen den egurrez eginiko tresna bat. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “astoan ipiñitte asko be erresau ebaten die egurrek !” 

Bizk.: astoan ipinita askoz be errazago ebaten dira egurrak ! 

Lit./Bat.: astoan ipinita askoz ere errazago ebakitzen dira egurrak ! 

 

ASTONSUNDIE (astonsunda): Izen arrunta. Jatekoan bat alperrik galtzen denean 

botatzen duen kiratsa. (Azk. Astun 4ª, astonsunda). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek okeliorrek astonsundie deko eta esiñ lei jan !” 
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Bizk.: horrek okela horrek astonsundie dauka eta ezin leike jan ! 

Lit./Bat.: horrek okela horrek  astonsundie dauka eta ezin daiteke jan ! 

 

ASTRAPALIE (astrapala): Izen arrunta. Zarata eta algara. (Azk. Astrapala). 

Adib.: 

Herr.:  “or barruen dan astrapalias billur nas sartzeko be !” 

Bizk.: hor barruan dan astrapalias beldur naz sartzeko be ! 

Lit./Bat.: hor barruan den astrapalias beldur naiz sartzeko ere ! 

 

ASUNBERDIYE (asunberdi): Izen arrunta. Asunbra erdi, edo berdin dena, litro bat. 

(Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “asunberdi esne be esteu euki geur beiyek !” 

Bizk.:  asunberdi esne be ez dau euki gaur behiak ! 

Lit./Bat.:  asunberdi esne ere ez du eduki gaur behiak ! 

 

ATAKIE (ataka): Izen arrunta. Larreetan eta behiak izateko hesiak egiten dira, hesi 

horietan, gurdia zein beraiek animaliak pasatzeko egiten den egurrezko atea da. (Azk. 

Ataka, 3ª). 

Adib.: 

Herr.:  “ez itxi atakarik edeitte ostantzien urtengo die beiyek !” 

Bizk.:  ez itxi atakarik irekita ostantzean urtengo dira behiak ! 

Lit./Bat.:  ez utzi atakarik irekita ostantzean irtengo dira behiak ! 
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ATOAN: Adberbioa. Segituan, jarraian, berehala. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “neuk ekarkotas tomatiek atoan ortutik !” 

Bizk.:  nik ekarriko dodaz tomateak atoan ortutik ! 

Lit./Bat.:  nik ekarriko ditut tomateak atoan ortutik ! 

 

ATXURKULIE (atxurkula): Izen arrunta. Ortuko laboreak egiteko erabiltzen den 

hortz biko haitzurra. (Azk. Atsurkula). 

Adib.:  

Herr.: “atxurkulieri be eiñ biko yako asta barriye apurtute deko ta !” 

Bizk.:  atxurkulieri be ein beharko jako asta barria apurtute dauka eta ! 

Lit./Bat.:  atxurkulieri ere egin beharko zaio asta berria apurtuta du eta ! 

 

ATXURRE (atxur): Izen arrunta. Ortuko zein soloko laboreak egiteko lanabesa. (Azk. 

Atsur 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “mañabat bedar kendu biko da an soloan atxurregas be !” 

Bizk.: makina bat bedar kendu beharko da han soloan atxurregas ere ! 

Lit./Bat.: makina bat belar kendu beharko da han soloan atxurregas ere ! 

 

ATZAPUTZE (atzaputz): 1ª Izen arrunta. Lora mota batzuk lehortzerakoan izaten 

duten hautsa. Artoak izaten dituen bibote antzerakoak ere honela deitzen dira. (Azk.-). 

2ª Atzaputze izan. Aditza. Edozergaitik beti haserretuta eta muxekin (Ikus. Muxek) 

dagoenaz esaten da, normalean emakumeetaz esan ohi da. (Azk. Astaputz, 2ª). 
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Adib.:  

Herr.: “ selako atzaputze dan ori, beti beti  asarratute egoten da !” 

Bizk.:  zelako atzaputze dan hori, beti beti  hasarretuta egoten da ! 

Lit./Bat.:  nolako atzaputze den hori, beti beti haserretuta egoten da ! 

 

ATZBIXERRA (atzbixer): Izen arrunta. Atzazalen ondoko azaltxoan egiten diren 

zauritxoak. Oso minberak izaten dira. (Azk. Atzbizar). 

Adib.:  

Herr.: “onek atzbixerrak miñ itzela emoteste !” 

Bizk.: honek atzbixerrak min itzela emoten daust ! 

Lit./Bat.: honek atzbixerrak min ikaragarria ematen dit ! 

 

ATZESKU: Izen arrunta. Jokoko erregela bat da. Jokaldi batetan denak jokatu ondoren, 

azkenengo jokatzen duenak, atzesku egiten du. (Azk. Atzesku). 

Adib.:  

Herr.: “botaixu seuk gusun kartie neu nas atzesku te !” 

Bizk.: bota eizu zuk gura dozun karta ni naz atzesku eta ! 

Lit./Bat.: bota ezazu zuk nahi duzun karta ni naiz atzesku eta ! 

 

AUMENTEU: Aditza. Esan, aipatu. (Azk. Aumenta). 

Adib.: 

Herr.:  “eser aumenteutzu nora joan bidaben edo ala!” 

Bizk.: ezer aumenteutzu (dotzu) nora joan behar daben edo ala ! 
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Lit./Bat.: ezer aumenteutzu (dizu) nora joan behar duen edo ala ! 

 

AURPIELAKOA (aurpielako): Adberbioa. Handia, ikaragarria. (Azk. -) 

Adib.:  

Herr.: “aurpielako diru pilloa tokeu yakie loteriyen nire lobari !” 

Bizk.: aurpielako diru piloa tokau jake loterian nire lobai ! 

Lit./Bat.: aurpielako diru piloa tokatu zaie loterian nire lobei ! 

 

AUSITTU: Aditza. Eguraldi hotzaren ondoren epelagorantz jotzen duenean. (Azk. 

Ausitu). 

Adib.:  

Herr.: “len egon dan aixe otza ausittu eiñ yeu apur bet !” 

Bizk.: lehen egon dan haize hotza ausitu ein dau  apur bat ! 

Lit./Bat.: lehen egon den haize hotza ausitu egin du apur bat ! 
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B 
BABALASTOA (babalasto): Adjetiboa. Hara eta hona bueltaka ezer egin gabe 

dabilenaz esaten da, alferra. (Azk. Babalasto, 2ª). 

Adib.:   

Herr.:  “ori de ixeteko babalastoa !” 

Bizk.:  hori da izateko babalastoa ! 

Lit./Bat.:  hori da izateko babalastoa ! 

 

BAGILLE (bagill): Izen arrunta. Ekaina. (Azk. Bagil). 

Adib.: 

Herr.:  “bagillien asitte bier asko egoten da soloetan eta !” 

Bizk.: bagillien hasita behar asko egoten da soloetan eta ! 

Lit./Bat.: bagillien hasita lan asko egoten da soloetan eta ! 

 

BALDRASA (baldras): Adjetiboa. Jansten ere nahiko zatarra eta dotoretasunik ez 

duenaz esaten da. (Azk. Baldres). 

Adib.: 

Herr.:  “tamañuko baldrasa eiñye basaus gero !” 

Bizk.:  tamainuko baldrasa einda bazagoz gero ! 

Lit./Bat.:  tamainako baldrasa eginda bazaude gero ! 

 

BALUSTRIE (balustre): Izen arrunta. Lehioetan eta jartzen diren egurrezko zein 

burdinazko barroteak. (Azk.-). 
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Adib.: 

Herr.:  “balustre batzuk ipin biko die orretan bentanetan !” 

Bizk.: balustre batzuk ipini beharko dira horretan bentanetan ! 

Lit./Bat.: balustre batzuk ipini beharko dira horretan lehioetan ! 

 

BALTZUSKIE (baltzuske): Adjetiboa. Beltz kolorera jotzen duena, iluna. (Azk. 

Baltzune). 

Adib.:   

Herr.:  “ori arkondara baltzuskie polittaba da !” 

Bizk.:  hori arkondara baltzuskie politagoa da ! 

Lit./Bat.: hori alkandora baltzuskie politagoa da ! 

 

BANAKIE (banaka): Adberbioa. Batzuk. (Azk. Banaka, 5ª). 

Adib.:  

Herr.: “banaka batek baño esteu aprobeu ori esaminñie !” 

Bizk.: banaka batek baino ez dau aprobau hori esaminea ! 

Lit./Bat.: banaka batek baino ez du gainditu hori  azterketa ! 

 

BANDAIXIE (bandaxa): Izen arrunta. Haize bolada batek, pertsona zein beste zerbaiti 

eragin diezaiokeen mugimendua edo oskilazioa. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “bixikletan joan nasenien kotxiek eraisten bandaixias lurrera bota neu  !” 

Bizk.: bizikletan joan nazenean kotxeak eragin dausten bandaixias  lurrera bota nau ! 
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Lit./Bat.: bizikletan joan naizenean kotxeak eragin didan bandaixias lurrera bota nau ! 

 

BAÑOA (baño): Adjetiboa. Pertsona balientea eta langilea denaz esaten da. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.:   “bierrerako ori andrie baño bañoaurik esin leike topeu !” 

Bizk.:  beharrerako hori andrea baino bañoaurik ezin leike topau ! 

Lit./Bat.:  lanerako hori andrea baino bañoaurik ezin daiteke aurkitu ! 

 

BARDAYE (barda): Izen arrunta. Zuhaitz adarra. (Azk. Barda, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “barda batzukas ixetu bide bekosue ostantzien esteu artzen suek  !” 

Bizk.:  barda batzuekaz iziotu behar da beheko sua ostantzean ez dau hartzen suak ! 

Lit./Bat.:  barda batzuekin piztu behar da beheko sua bestela ez du hartzen suak ! 

 

BARESARIE (baresare): Izen arrunta. Urdailaren ezkerraldean, gibelaz beste aldean 

dagoen organoa. (Azk. Bare-sare). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek asidente bat euki ban da bare sarie kendu eiñ eitzien !” 

Bizk.:  horrek istripu bat euki eban eta bare sarie kendu ein eutsen ! 

Lit./Bat.:  horrek istripu bat eduki zuen eta bare sarie kendu egin zien ! 

 

BARRAGARRIYE (barragarri): Adjetiboa. Itsusia, motza dena. (Azk. Barregarri, 2ª). 

Adib.: 
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Herr.:  “ori txakurre es yat gustetan,  aiñ barragarriye da !” 

Bizk.: hori txakurra ez jat gustetan, hain barragarriye da !  

Lit./Bat.: hori txakurra ez zait gustatzen, hain barragarriye da ! 

 

BARRITZUE (barritzu): Izen arrunta. Beti barriketan eta marmarrean dabilen 

pertsonaz esaten da. (Azk. Barritsu). 

Adib.: 

Herr.: “ori gixona baño barritzuaurik ..., beti nun se barri ibilltten da !” 

Bizk.: hori gizona baino barritzuaurik ..., beti nun zer barri ibiltzen da ! 

Lit./Bat.: hori gizona baino barritzuaurik ..., beti non zer berri ibiltzen da ! 

 

BARRUNTEU: Aditza. Somatu, entzun. (Azk. Barrundatu). 

Adib.: 

Herr.: “bart be paseu de emendik kotxie,  estosue eser barrunteu ?” 

Bizk.: bart be pasau da hemendik kotxea, ez dozue ezer barrunteu ? 

Lit./Bat.:  bart ere pasatu da hemendik kotxea, ez duzue ezer barrunteu ? 

 

BARTZA (bartz): Izen arrunta. Zorriak ile artean jartzen duen arraultzea. (Azk. Bartz). 

Adib.: 

Herr.:  “bartzak kendu esien arintxuau edo gerotxuau sorriye an egoten da !” 

Bizk.:  bartzak kendu ezean arintxuago edo gerotxuago zorria han egoten da ! 

Lit./Bat.: bartzak kendu ezean arintxuago edo gerotxuago zorria han egoten da ! 
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BASA OKANAK (basa okan): Izen arrunta. Basaranak ematen duen fruitu txiki beltz 

eta sapore garratzekoa. Basoan berez ateratzen den zuhaixka dugu. (Azk. Basaran). 

Adib.: 

Herr.:  “basa okanak batu biko die patxarana eitteko !” 

Bizk.:  basa okanak batu beharko dira patxarana eiteko ! 

Lit./Bat.: basa okanak batu beharko dira patxarana egiteko ! 

 

BASATOSTIE (basatoste): Izen arrunta. Euskal Herri osoko ohitura bat dugu eta 

ihauteri aurreko igandean ospatzen da. Basoan sua eginez, burduntzi baten puntan 

txorizo edo lukainka prestatzen dira. “Txitxiburduntxi” izenaz ere ezagutzen da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “datorren domekan basatoste da ta mendire goas !” 

Bizk.:  datorren domekan basatoste da eta mendira goaz ! 

Lit./Bat.:  datorren domekan basatoste da eta mendira goaz ! 

 

BASTAR ATXURRE (bastar atxur): Izen arrunta. Sororako erabiltzen den haitzurra 

baino sendoagoa, normalean pinua edo beste edozein zuhaitz mota landatzeko erabiltzen 

da. Baso eta mendiko lanak egiteko erabiltzen den lanabesa. (Azk. Atsur, 3ª). 

Adib.:   

Herr:  “biyerko bastar atxurrek prepareu biko die  piñua sartu bier bada !” 

Bizk.:  biharko bastar atxurrek preparau beharko dira pinua sartu behar bada ! 

Lit./Bat.: biharko bastar atxurrek preparatu beharko dira pinua sartu behar bada ! 
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BASTARRA (bastar): 1ª Bastar. Izen arrunta. Tokiak, bazterrak, txokoak. (Azk. 

Bastar). 2ª Bastarrak. Interjekzioa. Harridurazko esaldietan asko erabiltzen den hitza, 

kantitatea edo kopurua adierazteko erabiltzen da. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.:  “bastarrak  ondo ikusitte euko deus orrek  eiñ daben beste bueltagas !” 

Bizk.:  bastarrak  ondo ikusita euko dauz horrek egin daben beste bueltagaz ! 

Lit./Bat.:  bastarrak ondo ikusita edukiko ditu horrek egin duen beste bueltarekin ! 

 

BAYE (bai): Izen arrunta. Artoa edo garia errotan eultzi ondoren eurotatik lortzen den 

irina eralgiteko, egurraz eta sareaz egindako setabea. (Azk. Bai, 3ª). 

Adib.: 

Herr.:  “arto urune eralgitteko baye ekar bikosu !” 

Bizk.:  arto urune eralgitzeko baye ekarri beharko dozu ! 

Lit./Bat.:  arto irina eralgitzeko baye ekarri beharko duzu ! 

 

BEATZIURRENA (beatziurren): Izen arrunta. Norbait hil ondoren bederatzi 

egunetan bere oroimenez egiten diren mezak. (Azk. Bederatziurren) 

Adib.:   

Herr.: “Tomas il sen atzo ta etzi asten da beatziurrena !” 

Bizk.: Tomas hil zan atzo eta etzi hasten da beatziurrena ! 

Lit./Bat.: Tomas hil zen atzo eta etzi hasten da beatziurrena ! 

 

BEGIKUNIE (begikune): Izen arrunta. Bekokia tximurtuta haserrezko begirada bat 

bota norbaiti. (Azk. Begirune, 1ª). 
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Adib.: 

Herr.:  “aittek ipisten begikunias, badakitt se enbitan !” 

Bizk.:  aitak ipini deustan begikunias, badakit zer ein behar dodan ! 

Lit./Bat.:  aitak ipini didan begikunias,  badakit zer egin behar dudan ! 

 

BEGIRETIE (begireta): Adjetiboa. Gauzei ondo begiratu eta dirua aurreratzen dakien 

emakumeaz esaten da. Gizonezkoa izan ezkero begiretue dela esango genuke. (Azk. 

Begiratu, 3ª).  

Adib.: 

Herr.:  “Miren ixen dan  begiretias ainbet diru engo ban bere denporan !” 

Bizk.:  Miren izan dan begiretias hainbat diru eingo eban bere denporan ! 

Lit./Bat.:  Miren izan den begiretias hainbat diru egingo zuen bere denboran ! 

 

BELDRUXE (beldrux): Adjetiboa. Urduritasunez, hara eta hona gelditu gabe ibiltzen 

denaz esaten da. (Azk. Beldruxera, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “gure Mikel tamañuko beldruxe bada, geldittu be esta eitten gero  !” 

Bizk.: gure Mikel tamainuko beldruxe bada, gelditu be ez da eiten gero ! 

Lit./Bat.: gure Mikel tamainako beldruxe bada, gelditu ere ez da egiten gero ! 

 

BELEKIYE (beleki): Izen arrunta. Ogia egiteko labako sua egin ondoren bertan 

(laban) dauden txingarrak atzera eta aurrera erabiltzeko egurrezko tresna. (Azk. Belaiki, 

2ª). 

Adib.:  
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Herr.:  “belekiyas garbi garbi eitten gendun labie ogiye eiñ eurretik !” 

Bizk.:  belekiyas garbi-garbi eiten genduan labea ogia ein aurretik ! 

Lit./Bat.: belekiyas garbi-garbi egiten genuen laba ogia egin aurretik ! 

 

BELTXORIE (beltxora): Adjetiboa. Oso bizia eta urduria denaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “ori umie baño beltxoriaurik esiñ lei topeu munduen !” 

Bizk.:  hori umea baino beltxoriaurik ezin leike topau munduan ! 

Lit./Bat.:  hori umea baino beltxoriaurik ezin daiteke aurkitu munduan ! 

 

BENDAJIE (bendaja): Izen arrunta. Merkatuko plazara baserritarek saltzeko eramaten 

dituzten barazki, fruten multzoari deitzen zaio honela. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “biyer plasara joateko geur prepareu bide bendajie !” 

Bizk.: bihar plazara joateko gaur preparau behar da bendajie ! 

Lit./Bat.: bihar plazara joateko gaur prestatu behar da bendajie ! 

 

BENPEIÑON: Interjekzioa. Harridurazko esaldietan erabiltzen den hitza. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “benpeiñon ori esta suk esan sun moduen da !” 

Bizk.:  benpeiñon hori ez da zuk esan dozun moduan eta ! 

Lit./Bat.: benpeiñon hori ez da zuk esan duzun moduan eta ! 
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BERATU: Aditza. Esate baterako ur epelaren laguntzaz zerbait bigundu, adibidez 

ogia.(Azk. Beratu, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “biyerko iñyabak beratzen geur ipin bitas !” 

Bizk.: biharko indabak beratzen gaur ipini behar dodaz ! 

Lit./Bat.: biharko indabak beratzen gaur ipini behar ditut ! 

 

BERESIYE (beresi): Izen arrunta. Otzarak eta aulkiak egiteko erabiltzen ziren sastraka 

eta zepen tokia. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “antxe beresiyen egongo die otzarak eitteko sepak !” 

Bizk.: hantxe beresiyen egongo dira otzarak egiteko zepak ! 

Lit./Bat.: hantxe beresiyen egongo dira otzarak egiteko zepak ! 

 

BERMIO BEDARRA (bermio bedar): Izen arrunta. Soroetan eta landareen tarteetan 

ateratzen den hiru horriko bedarra. Baserritarren etsaia, behin solo eta ortuetan atera 

ezkero oso zaila da desagerteraztea. (Azk. Bedar, 1ª). 

Adib.:   

Herr.:  “solo gustiye bermio bedarres jositte dekeu !” 

Bizk.: solo guztia bermio bedarres josita daukagu ! 

Lit./Bat.: solo guztia bermio bedarres josita daukagu! 
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BERNUTZIK: Adberbioa. Oinetakoak galtzerdi gabe jantzi. (Azk. Berna+utsik, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “barriro bernutzik ikusten basaittut bietzak sapalduko tzutes !” 

Bizk.: barriro bernutzik ikusten bazaitut bietzak zapalduko deutsudaz ! 

Lit./Bat.:  berriro bernutzik ikusten bazaitut bietzak zapalduko dizkizut ! 

 

BEUNTADIE (beuntada): Izen arrunta. Golpea. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “aulkittik jeusi nasenien selako beuntadie artutan !” 

Bizk.:  aulkitik jausi nazenean zelako beuntadie hartu dodan ! 

Lit./Bat.:  aulkitik jausi naizenean nolako beuntadie hartu dudan ! 

 

BEUNTE: Adjetiboa. Pertsona serioa eta bekoki iluna duenaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “ori den beuntegas batek aguantekotzo orreri !” 

Bizk.: hori dan beuntegas batek aguantauko dautso horreri ! 

Lit./Bat.: hori den beuntegas batek aguantatuko dio horri ! 

 

BIDEGARROA (bidegarro): Izen arrunta. Txori mota bat da. Miragarroa ere deitzen 

zaio. (Azk. Birigarro). 

Adib.: 

Herr.:  “untxe dabis bidegarroak abiyek eitten !” 

Bizk.: oraintxe dabilz bidegarroak habiak eiten ! 
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Lit./Bat.: oraintxe dabiltza bidegarroak habiak egiten ! 

 

BIDE SORRA (bide sor): Izen arrunta. Bide pribatuak edo zor diren bideei deitzen 

zaie honela. (Azk. Bide zor). 

Adib.: 

Herr.:  “ori bidesorra da ta esiñ lei baimenik barik paseu !” 

Bizk.:  hori bidesorra da eta ezin leike baimenik barik pasau ! 

Lit./Bat.: hori bidesorra da eta ezin daiteke baimenik gabe pasatu !  

 

BIGITTIE (bigitte): Adjetiboa. Eskasa. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “ori be ondo bigittetute dau !” 

Bizk.: hori be ondo bigittetute dago ! 

Lit./Bat.: hori ere ondo bigittetute dago ! 

 

BILDRIÑE (bildriñ): Izen arrunta. Zerbait ibili edo jan ondoren gelditzen diren zati 

txikitxoak edo hondarrak. (Azk. Bildri, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “orrek ogi bildriñek kendu mai ganetik !” 

Bizk.: horrek ogi bildriñek kendu mahai gainetik ! 

Lit./Bat.: horrek ogi bildriñek kendu mahai gainetik ! 

 

 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 698

BINKE: Interjekzioa. Harridurazko esaldietan erabiltzen da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “binke! edarto baten bixiko sara or etze barriyen !” 

Bizk.: binke ! edarto baten biziko zara hor etxe barrian ! 

Lit./Bat.: binke ! ederto baten biziko zara hor etxe berrian ! 

 

BIRGIXIÑE (birgixiñ): Izen arrunta. Batez ere hazidun frutak, esate baterako 

sagarrak, eta tuberkuludun landareek izaten duten gaixotasuna. (Azk. Birgizen). 

Adib.: 

Herr.:  “eurton patatiek be birgixiñ asko euki deu !” 

Bizk.:  aurton patateak be birgixiñ asko euki dau ! 

Lit./Bat.:  aurton patatak ere birgixiñ asko eduki du ! 

 

BIRIKATXA (birikatx): Izen arrunta. Abereek apatx bitartean izaten duten 

gaixotasuna. (Azk. Birekats). 

Adib.: 

Herr.:  “ibilli esiñik dekeu bei bet birikatxakiñ !” 

Bizk.:  ibili ezinik daukagu behi bat birikatxakiñ ! 

Lit./Bat.:  ibili ezinik dugu behi bat birikatxakiñ ! 

 

BIRRIÑE (birriñ): Izen arrunta. Gauza baten zati txikiak egin, edo apurretan, puskatu, 

desegin. (Azk.-). 

Adib.: 
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Herr.:  “or dauen ogi birriñe emon txakurreri !” 

Bizk.:  hor dagoen ogi birriñe emon txakurrari ! 

Lit./Bat.: hor dagoen ogi birriñe eman txakurrari ! 

 

BIXISTURIE (bixisture): Adjetiboa. Pertsona urduria eta geldi egon ezin duenaz 

esaten da. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “ ori umie ondo bixisturie da, gero... ! 

Bizk.:  hori umea ondo bixisturie da, gero... ! 

Lit./Bat.: hori umea ondo bixisturie da, gero... ! 

 

BIYORTU: Aditza. Zerbait okertu, bihurritu. (Azk. Biortu, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “ori piñue apur bet biyortute dauela esan lei !” 

Bizk.:  hori pinua apur bat biyortute dagoala esan leike ! 

Lit./Bat.:  hori pinua apur bat biyortute dagoela esan daiteke ! 

 

BLASTIOA (blastio): Izen arrunta. Musturreko edo belarrondoko bat eman. (Azk. 

Blaustada, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “gure txakurreri be emontzo blastioa nonok da oiñ or dau txabolan  !” 

Bizk.: gure txakurrari ere eman dautso blastioa norbaitek eta orain hor dau txabolan ! 

Lit./Bat.: gure txakurrari ere eman dio blastioa norbaitek eta orain hor dago txabolan ! 
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BLEUSTASOA (bleustaso): 1ª Bleustasoa eman. Aditza. Belarrondoko edo 

musturreko handia eman. (Azk. Blaustada, 1ª). 2ª Izen arrunta. Norbera edo zerbait 

behera erortzean ateratzen duen hotza. (Azk. Blaustada, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “jeusi naz bankilloan ganetik da nik ata dot bleustasoa !” 

Bizk.:  jausi naz bankiloan gainetik eta nik atara dot bleustasoa ! 

Lit./Bat.:  jausi naiz bankiloan gainetik eta nik atera dut bleustasoa  ! 

 

BOLATOKIYE (bolatoki): Izen arrunta. Izatez bolajokora egiten zen tokia da, baina 

Mendatako kasuan bolatoki honetan, Mikel Deunaren jaietan herriko jendea biltzen izan 

da, eta orain ere paper garrantzitsua betetzen du ohiturei jarraituz. (Azk. Bolaleku). 

Adib.: 

Herr.:  “biyer da San Miguel irugarrena da bolatokire joan bikeu !” 

Bizk.: bihar da San Migel hirugarrena eta bolatokire joan beharko dogu ! 

Lit./Bat.: bihar da San Migel hirugarrena eta bolatokire joan beharko dugu ! 

 

BONIE (bona): Izen arrunta. Animali zein pertsonei larruazalean ateratzen zaizkien 

granoak edo mantxak dira. (Azk. Bona). 

Adib.:  

Herr.:  “beittu gure beiyek selako bonak dekosan lepoan da errapien be !” 

Bizk.: begitu gure behiak  zelako bonak daukozan lepoan eta errapean be ! 

Lit./Bat.: begiratu gure behiak nolako bonak dituen lepoan eta errapean ere  ! 
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BORBOXADIE (borboxada): Izen arrunta. Zerbait irekiten dagoenean burbuilek 

ateratzen duten hotsa. (Azk. Borbor). 

Adib.: 

Herr.: “ori lapikoa atzeratuixu surtetik ataten daben borboxadias !” 

Bizk.: hori lapikoa atzeratu eizu sutetik ataraten daben borboxadias ! 

Lit./Bat.: hori lapikoa atzeratu ezazu sutetik ateratzen duen borboxadias ! 

 

BORRIE (borra): Izen arrunta. Kafea egin ondoren kafeontzian gelditzen den txikoria 

eta kafe hondarra. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “or ontziyen daben borrie bota eiñ bide !” 

Bizk.:  hor ontzian dagoen borrie bota ein behar da ! 

Lit./Bat.:  hor ontzian dagoen borrie bota egin behar da ! 

 

BORRILLE (borrill): Izen arrunta. Indaba zein patata lapikoa egitean, kaldoa larregi 

loditu eta den dena masa bat bezala eginda geratzen denean borrildu egin dela esaten 

da. (Azk.-)  

Adib.: 

Herr.:  “geur iñyaba lapikoa dana borrillttu da !” 

Bizk.: gaur indaba lapikoa dana borrilttu da ! 

Lit./Bat.:  gaur indaba lapikoa dena borrilttu da ! 
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BORTZERIYEK (bortzeri): Izen arrunta. Antzina erabiltzen zituzten bota altuak, 

normalean puntan burdina izaten zuten. Izatez gaur eguneko bota militarren estilokoak 

ziren. Bortzeriyek zein bortzekiyek era bietara ezagutzen dira. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ nik oniño gordeta dekotas sapata bortzeriyek kamaran !” 

Bizk.: nik oraindik gordeta daukotaz zapata bortzeriyek kamaran ! 

Lit./Bat.: nik oriandik gordeta ditut zapata bortzeriyek ganbaran ! 

 

BOSKANTOYE (boskantoi): Izen arrunta. Sagar mota bat da. (Azk. Sagar, 1ª 

Boskantoi). 

Adib.: 

Herr.: “oiñ baño len boskantoa geiyau egon san onetan parajietan !” 

Bizk.: orain baino lehen boskantoa gehiago egon zan honetan parajeatan ! 

Lit./Bat.:  orain baino lehen boskantoa gehiago egon zen honetan parajeetan ! 

 

BOSTORTZA (bostortz): Izen arrunta. Soroa lantzeko lanabesa. (Azk. Bostortz, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “bostortza be gurien oniño hortxe laban egongo da gordeta ba !” 

Bizk.: bostortza be gurean oraindik hortxe laban egongo da gordeta ba ! 

Lit./Bat.: bostortza ere gurean oraindik hortxe laban egongo da gordeta ba ! 

 

BRIE: Izen arrunta. Batez ere pinu edo abetoei ateratzen zaien substantzia. (Azk.-). 

Adib.:  
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Herr.:  “piñuek brie asko eukitten deu !” 

Bizk.:  pinuak brie asko eukitzen dau ! 

Lit./Bat.:  pinuak brie asko edukitzen du ! 

 

BRINTZETU: Aditza. Zati txiki txikietan egin, puskatu, zatikatu. (Azk. Brintzatu). 

Adib.:  

Herr.:  “basoa apurtu eskero dana brintzetzen da !” 

Bizk.:  basoa apurtu ezkero dana brintzetzen da ! 

Lit./Bat.:  basoa apurtuz gero dena brintzetzen da ! 

 

BRINYOA (brinyo): Adjetiboa. Zapore mingotsa edo garratza. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “orrek madariyek dekon brinyoas esiñ lei jan be eiñ gero !” 

Bizk.: horrek madariak daukan brinyoas ezin leike jan be ein gero ! 

Lit./Bat.: horrek madariak duen brinyoas ezin daiteke jan ere egin gero ! 

 

BRIYELDU: Aditza. Esate baterako euri zaparradak harrapatu ondoren buzti buzti 

egitea. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “ori mutiltxue potxingora jeusitte dana briyeldute dau !” 

Bizk.:  hori mutiltxoa potxingora jausita dana briyeldute dau ! 

Lit./Bat.:  hori mutiltxoa potxingora jausita dena briyeldute dago ! 
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BRIYURIE (briyura): Izen arrunta. Eguraldi hotzaren eraginez izaten den hozgiroa. 

(Azk.-). 

Adib.:   

Herr.:  “atie edeitte ortik datorren briyurie !” 

Bizk.: atie edegita hortik datorren briyurie ! 

Lit./Bat.: atea irekita hortik datorren briyurie ! 

 

BUKOYE (bukoi) : Izen arrunta. Upela, barrika. (Azk.-).  

Adib.: 

Herr.: “ jan sun beste makillau, bukoye bete ur edan bikosu !” 

Bizk.:  jan dozun beste makailo, bukoye bete ur edan beharko dozu ! 

Lit./Bat.:  jan duzun beste makailo, bukoye bete ur edan beharko duzu ! 

 

BULDIE (bulda): 1ª Izen arrunta. Bijili edo barau egunetan haragia jateko eleizan 

erosten zen permisua. (Azk. Bula). 2ª Izen arrunta. Norbera edo norbere familiaren alde 

abadeak otoi bat egin zezan eleizan erosten zen paper bat. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “antziñe Bariku Santu egunien okelie jateko buldie erosi bixetesan !” 

Bizk.: antzina Bariku Santu egunean okelea jateko buldie erosi behar izaten zan ! 

Lit./Bat.:  aintzina Bariku Santu egunean okela jateko buldie erosi behar izaten zen ! 

 

BURDIYE (burdi): Izen arrunta. Belardi eta forrajeekin zer ikusia duten lanak egiteko 

lanabesa. (Azk. Burdi) 
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Adib.: 

Herr.:  “len burdiye be beiyekas edo idiyekas ibilli bier ixeten san !” 

Bizk.:  lehen burdiye be behiakaz edo idiakaz ibili behar izaten zan ! 

Lit./Bat.:  lehen burdiye ere behiekin edo idiekin ibili behar izaten zen ! 

 

BURDUNTZADIE (burduntzada): Izen arrunta. Elizpeak izaten dituen sarrera-

irteerak. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “ elixara sartzeko burduntzadan egon giñen itxeraitten !” 

Bizk.:  eleizara sartzeko burduntzadan egon ginen itxaroten ! 

Lit./Bat.:  eleizara sartzeko burduntzadan egon ginen itxaroten ! 

 

BURDUNTZALDIYE (burduntzaldi): Izen arrunta. Kazuela zein beste ontzi batetik 

platerrera janaria ateratzeko erabiltzen den kazoa. (Azk. Burduntsali) 

Adib.: 

Herr.:   “garbantzuen burduntzaldikada bat jan dot da kalte eiñ yoste berak !” 

Bizk.:  garbantzuen burduntzaldikada bat jan dot eta kalte ein daust berak ! 

Lit./Bat.: garbantzuaren burduntzaldikada bat jan dut eta kalte egin dit hurak ! 

 

BURDUNTZIYE (burduntzi): Izen arunta. Okelak edo arrainak suaren gainean 

erretzeko erabiltzen den hortz biko egurrezko palua. (Azk. Burduntzi). 

Adib.: 

Herr.:  “geur arratzaldien txoixoa burduntziyen erreta jan bieu ba !” 
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Bizk.:  gaur arratsaldean txorizoa burduntziyen erreta jan behar dogu ba ! 

Lit./Bat.:  gaur arratsaldean txorizoa burduntziyen erreta jan behar dugu ba ! 

 

BURGOTOYE (burgotoi): Adjetiboa. Harrokeria franku darabilen pertsona serio eta, 

aurpegi ilunarekin ibiltzen denaz esaten da. (Azk. Burgoi). 

Adib.: 

Herr.:  “tamañuko burgotoye eiñye saus,  iñok esin dotzu eser esan da!” 

Bizk.:  tamainuko burgotoye einda zagoz,  inork ezin dautsu ezer esan eta ! 

Lit./Bat.:  tamainako burgotoye egina zaude,  inork ezin dizu ezer esan eta ! 

 

BURPARTIKIE (burpartika): Izen arrunta. Burdia eta buztarria lotzen dituen 

egurrezko pieza luzea. (Azk. -) 

Adib.: 

Herr.:  “burpartikie be gasteute dekeu ta eiñ biko da barriye !” 

Bizk.:  burpartikie be gastauta daukagu eta ein beharko da barria ! 

Lit./Bat.:  burpartikie ere gastatuta daukagu eta egin beharko da berria! 

 

BURRIÑOA (burriño): Izen arrunta. Asto eta zaldiaren arteko nahastea. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “burriñotxu bet erosi ot mendiyen eukitteko beste saldiyekas !” 

Bizk.: burriñotxu bat erosi dot mendian eukitzeko beste zaldiakaz ! 

Lit./Bat.: burriñotxu bat erosi dut mendian edukitzeko beste zaldiekin ! 
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BURTADIE (burtada): Izen arrunta. Izen arrunta. Buztarria idi edo behi bikotea 

joateko egina dago, behin animali biei burualdean egurrezko pieza jartzen zaienean, 

buztarriak erdian, animalien buru bien erdian zulo bat izaten du. Zulo horren hegalak 

larruzko tirez estalita egoten dira, zulo horri deitzen zaio honela. (Azk. Burteda-zulo) 

Adib.: 

Herr.: “geur idiyeri busterriye ipiñi orduko burtadie be konpondu biko da !” 

Bizk.: gaur idiai busterriye ipini orduko burtadie be konpondu beharko da ! 

Lit./Bat.: gaur idiei busterriye ipini orduko burtadie ere konpondu beharko da ! 

 

BURTIRIE (burtira): Izen arrunta. Izen arrunta. Burdiak buztarrira engantxatzeko 

duen egur sendoz eginiko pieza luze bat da. Pieza honek puntan burdinazko beste pieza 

bat izaten du, burtadan sartzen denean larakoarekin (ikus. Larakoa) tope egiteko eta 

burdia buztarrira finkatuta gelditzeko. Burtira hau burditik, zein lurra lantzeko 

erabiltzen zen beste tresnaren batetik buztarrira joaten den egurrezko piezari deitzen 

zaio. Burpartika izenaz ere ezagutzen da. (Azk. -) 

Adib.: 

Herr.: “goldientzako burtire barriye be prepareu bikeu biyer edo !”  

Bizk.: goldearentzako burtire barria be preparau beharko dogu bihar edo ! 

Lit./Bat.: goldarentzako burtire berria ere preparatu beharko dugu bihar edo ! 

 

BURUASKOA egin: Aditza. Arazoen batek ustekabean harrapatzean, aurre ezin egin 

eta txoratuta bezala jarri. (Azk. Buru-hausgarri). 

Adib.:  
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Herr.: “kotxie ostu tziela ta buruaskoa eiñ bierrien etor de ori etzera !” 

Bizk.: kotxea lapurtu dautsiela eta buruaskoa ein beharrean etorri da hori etxera ! 

Lit./Bat.: kotxea lapurtu diotela eta buruaskoa egin beharrean etorri da hori etxera ! 

 

BURRUNDADIE (burrundada): Izen arrunta. Motorrak, kotxeak, ... ateratzen duten 

zarata, zein hizketaldi izkanbilatsu batean sortzen den zarata. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “kotxiek ataten daben burrundadias estot entzun ser esansun !” 

Bizk.:  kotxeak ataraten daben burrundadias ez dot entzun zer esan dozun ! 

Lit./Bat.:  kotxeak ateratzen duen burrundadias ez dut entzun zer esan duzun ! 

 

BUSKENTZA (buskentz): 1ª Izen arrunta. Odolosta edo odolki sendoa. (Azk. 

Buzkantz, 1ª).  2ª Izen arrunta. Sabela, tripa. (Azk. Buzkantz, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “ txarri illtte gabien buskentzak parrillen erreta jaten die !” 

Bizk.:  txerri hiltze gauean buskentzak barrilan erreta jaten dira ! 

Lit./Bat.:  txerri hiltze gauean buskentzak barrilan erreta jaten dira ! 

 

BUSTERRIYE (busterri): Izen arrunta. Behiei edo idiei lanerako elkartzeko kokotaren 

gainean jartzen zaien zurezko tresna. (Azk. Buztartu, 1ª edo Uztarri, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “idiyek busterriyen artun de geur arratzaldien basora joan bieu !” 

Bizk.:  idiak busterriyen hartu eta gaur arratsaldean basora joan behar dogu ! 
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Lit./Bat.:  idiak busterriyen hartu eta gaur arratsaldean basora joan behar dugu ! 

 

BUSTEN IKERIE (busten ikera): Izen arrunta. 1ª Izen arrunta. Txori mota bat. (Azk. 

Buztan-ikara). 2ª Adjetiboa. Geldi egon ezinik hara eta hona ibiltzen den pertsonaz 

esaten da. (Azk.-). 

 

Adib.: 

Herr.: “eurton or artien eiñ yeu busten ikeriek abiyie !” 

Bizk.: aurton hor artean ein dau busten ikeriek habia ! 

Lit./Bat.: aurton hor artean egin du busten ikeriek habia ! 
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D 

DANBARRADIE (danbarrada): Izen arrunta. Norbaitek edo zerbaitek goitik behera 

jaustean ateratzen duen zaratotsa. (Azk. Danbarrada). 

Adib.:  

Herr.:  “ori de atarasun danbarradie laban ein jeusi sarenien !” 

Bizk.:  hori da atara dozun danbarradie laban ein da jausi zarenean ! 

Lit./Bat.:  hori da atera duzun danbarradie laban eginda jausi zarenean ! 

 

DARDAILLIE (dardalle): Adjetiboa. Hizketaldi batean urduri jarri eta norberana 

baino entzuten ez dakienaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ orraittio su baño dardalliaurik esta egongo iñun !” 

Bizk.:  orratio zu baino dardalliaurik ez da egongo inon ! 

Lit./Bat.:  orratio zu baino dardalliaurik ez da egongo inon ! 

 

DEIYE (dei): Izen arrunta. Aintzina etxeen bat saldu edo norbait ezkontzera zihoanean 

eleizan proklamatzeari deitzen zaio honela. (Azk. Dei, 4ª). 

Adib.: 

Herr.: “ Miren da Aitor  be laster eskonduko die, elixan be bota dabes deiyek eta !” 

Bizk.:  Miren eta Aitor be laster ezkonduko dira, eleizan be bota dabez deiyek eta ! 

Lit./Bat.:  Miren eta Aitor ere laister ezkonduko dira, eleizan ere bota dituzte deiyek eta ! 

 

 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 711

DENDELETA (dendelet): Adjetiboa. Gizarajoa, adorerik gabea, beldurtia eta 

ganorarik gabe bizi dena. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “estekosu esetako taiyurik, dana dendeletute saus !” 

Bizk.:  ez daukazu ezertarako taiurik, dana dendeletute zagoz ! 

Lit./Bat.:  ez daukazu ezertarako taiurik, dena dendeletute zaude ! 

 

DOLLIDU: Aditza. Alteratu, haserretu, humore txarrean jarri. (Azk. Doilidu). 

Adib.:  

Herr.:  “suk geuse bat dekosu ona, itzelak esanda be esara dollidu be eitten !” 

Bizk.:  zuk gauza bat daukazu ona, itzelak esanda be ez zara dollidu be eiten  ! 

Lit./Bat.:  zuk gauza bat daukazu ona, ikaragarriak esanda ere ez zara dollidu ere 

egiten  ! 

 

DOMEU: Aditza. Okertu, makurtu. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “orreri arbolieri edurrek erramak domeu eintzos !”   

Bizk.:  horreri arboleari edurrak erramak domeu ein dautsoz ! 

Lit./Bat.:  horri zuhaitzari edurrak erramak domeu egin dizkio ! 

 

DOMISTIKUNE (domistikun): Izen arrunta. Bat batean, birikietako airea kontrolatu 

ezinik sudurretatik jaurti. (Azk.-). 

Adib.:   
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Herr.:  “Jesus ... ori ixen da domistikune !” 

Bizk.:  Jesus ...  hori izan da domistikune ! 

Lit./Bat.:  Jesus ...  hori izan da domistikune ! 

 

DOTXAB(G)ANIE: Izen arrunta. Hitz hau Ameriketako euskaldunek erabiltzen dute. 

Artzaiak ogia egiteko erabiltzen zuten burdinezko lapiko pisutsu bat da. Lehenengo eta 

bat lurrean zulo bat egin eta sua pizten zuten , bertan brasa egin bitartean, ogiaren masa 

prestatzen zen, azkenik masa lapikoan sartu, tapa jarri eta brasa gainean ipini, lurrarekin 

ondo estali lapikoa eta ordu batzuetan ogia eginda zegoen. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “dotxabanan eiñiko ogiye goso gosoa ixeten san !” 

Bizk.:  dotxabanan einiko ogia gozo gozoa izaten zan ! 

Lit./Bat.:  dotxabanan egindako ogia gozo gozoa izaten zen ! 

 

DRONGILLIE (drongille): Izen arrunta. Txerri zein txahal okela xehatuari, arraultza 

perrexila eta baratxuria nahasten zaizikio, gero bola txikitxoak egin, irin era arraultzetan 

pasatuaz frijitu oliotan. Azkenik lapiko baten jartzen dira, eta saltsa bat egiten zaie 

kipula eta piperrarekin. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.:  “geur beskaritteko drongillek dekeus !” 

Bizk.:  gaur bazkaritarako drongillek daukaguz ! 

Lit./Bat.: gaur bazkaritarako drongillek daukaguz ! 
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DURDULIE (durdula): Izen arrunta. Birigarroaren antzerako txori mota bat dugu. 

(Azk. Durdura). 

Adib.: 

Herr.:  “ainbet durdule ikusten da aspaldiyon emendik !” 

Bizk.:  hainbat durdule ikusten da aspaldian hemendik !  

Lit./Bat.:  hainbat durdule ikusten da aspaldian hemendik ! 

 

DURUNDIYE (durundi): Izen arrunta. Apurka apurka itzaliz doan soinua. (Azk. 

Dueundi). 

Adib.: 

Herr.:  “durundi itzela ataten deu orrek aparatuek !” 

Bizk.: durundi itzela ataraten dau horrek aparatuak ! 

Lit./Bat.:  durundi ikaragarria ateratzen du horrek aparatuak ! 
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E 

EDIE (ede): Izen arrunta. Behi zein idiari uztarria buru gainean finkatzeko jartzen zaion  

larruzko tira (larruzkoa). (Azk. Ede, 1ª).   

Adib.:   

Herr.:  “sendo sendo lotu biyako edie ostantzien esta sujetetan busterriye !” 

Bizk.:  sendo sendo lotu behar jako edie ostantzean ez da sujetetan buztarria ! 

Lit./Bat.:  sendo sendo lotu behar zaio edie bestela ez da sujetatzen buztarria ! 

 

EDOSEMAT: Galderazko partikula aurrizkiaz. Kopuru handia, ugaritasuna adierazten 

du. (Azk. Edo). 

Adib.: 

Herr.:  “edosemat gure jateko emoskue geur baskaritten !” 

Bizk.:  edosemat gura jateko emon doskue gaur bazkaritan ! 

Lit./Bat.: edosemat nahi jateko eman digute gaur bazkaritan ! 

 

EGABERIE (egabera): Izen arrunta. Batez ere neguko hotzaldietan Euskal Herrian 

agertzen den paseko txoria da. (Azk. Egabera, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “egaberak paseu die ta badator denporalien bat !” 

Bizk.: egaberak pasau dira eta badator denporaleren bat ! 

Lit./Bat.:  egaberak pasatu dira eta badator denboraleren bat ! 
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EGUNDO: Adberbioa. Inoiz ez, sekula. Ezezko esaldietan erabiltzen da. (Azk. 

Egundo). 

Adib.: 

Herr.:  “egundo be esta etorri ori gurera beskaritten !” 

Bizk.:  egundo be ez da etorri hori gurera bazkaritan ! 

Lit./Bat.:  egundo ere ez da etorri hori gurera bazkaritan ! 

 

ELAYE (elai): Izen arrunta. Udaberrirantza etorri eta urri inguruan joaten den txori 

mota bat. Baserrietako etarteetan egiten du habia eta intsektuak jaten ditu. Baserritarrak 

esaten dutenez habia egiten duten etxe bizitzetako pertsonak suerte ona izaten dute urte 

osoan. (Azk. Elae, 1ª). 

Adib.:   

Herr.:  “elaiyek etartien eiñ yabe abiyie eurton be !” 

Bizk.:  elaiyek etartean egin dabe habia aurton be ! 

Lit./Bat.:  elaiyek etartean egin dute habia aurton ere ! 

 

ELBITZE (elbitz): 1ª Adjetiboa. Guztiz alperrik galduta eta argalduta dagoenaz esaten 

da. (Azk. Elbitz, 1ª). 2ª Izen arrunta. Ortuari batzuk, esate baterako lekak eta zerbak 

izaten duten hari fin fina. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.:  “ori mutiltxuori ondo elbitze dau gero !” 

Bizk.:  hori mutiltxo hori ondo elbitze dau gero ! 

Lit./Bat.:  hori mutiltxo hori ondo elbitze dago gero ! 
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ELGORRIYE (elgorri): Izen arrunta. Normalean haurtzaroan izaten den gaixotasuna. 

Sukarrez eta gorputz osoan agertzen diren bikor gorriz adierazten da. (Azk. Elgorri, 1ª). 

Adib.:   

Herr.: “ orrexek umiek elgorriye urtetan dekola esan leike !” 

Bizk.:  horrexek umeak elgorriye urtetan daukala esan leike ! 

Lit./Bat.:  horrexek umeak elgorriye irteten duela esan daiteke ! 

 

EMAIYE (emai): Izen arrunta. Jarioa edo isuria, adibidez ur jarioa, odol jarioa, ... 

(Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “or urek olan urtetako aspiyen egongo da emaiyen bat edo !” 

Bizk.:  hor urak horrela urtetako azpian egongo da emaiyen bat edo ! 

Lit./Bat.:  hor urak horrela irtetzeko azpian egongo da emaiyen bat edo ! 

 

EMENDIYOA  (emendiyo): Aditza. Esate baterako arropak, liburuak zein beste 

edozerk egiten duen zerbitzua. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “suk itxi neiko libruek  emendiyo andiye eistie eurtengo kursoan!” 

Bizk.:  zuk utzitako liburuak emendiyo handia ein deustie aurtongo kurtsoan ! 

Lit./Bat.:  zuk utzitako liburuak emendiyo handia egin didate aurtengo kurtsoan ! 

 

ENAKOSTUTE (enakostu): Adjetiboa. Baserritarrek esate baterako landareak eta 

sendotu eta mejoratu gabe bertan behera gelditzen direnean enakostute gelditu direla 

esaten dute. (Azk.-). 
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Adib.:  

Herr.: “ orrek piper landarak enakostute daus eiñ tziesan denporaliekas !” 

Bizk.:  horrek piper landarak enakostute dagoz ein dautsiezan denporaleekaz ! 

Lit./Bat.: horrek piper landarak enakostute daude egin dizkien denboraleekin ! 

 

ENDEKATUTE (endekatu): Aditza. Baserritarrek landareetaz mintzatzen daudenean 

erabiltzen dute hitz hau, esate baterako tomate, piper zein beste landareren bat soroan 

jarritakoan gorantz egiten hasten da, eta bapatean zerbaitegatik ez da hasten gehiago, 

orduan landare hori endekatuta geratu dela esaten da, hau da, txikia. (Azk.Endakatu). 

Adib.: 

Herr.:  “iges tomate landarak danak geldittu sien endekatute eiñ basen denporakas !” 

Bizk.:  iaz tomate landarak danak geratu  ziran endekatute ein ebasan denporakaz ! 

Lit./Bat.:  iaz tomate landara denak geratu ziren endekatute egin zituen eguraldiekin ! 

 

ENOKUSTUE (enokostu): Izen arrunta. Pertsonei zein animaliei zauri batek 

eragindako minberatasuna edo kejura. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “beiyek erroak urrutu deus sasitzen da oiñ enokustute egon be esiñik  dau !” 

Bizk.:  behiak erroak urratu ditu sasitzan eta orain enokustute egon be ezinik dago !  

Lit./Bat.: behiak erroak urratu ditu sasitzan eta orain enokustute egon ere ezinik dago ! 

 

ENPAIDUKOAK (enpaiduko): Izen arrunta. Esate baterako mendira bidai bat egiten 

goaz eta lehenengoko doanak, beste guztiak atzetik datozela esateko, “enpaidukoak 

atzetik datoz” esaten du. (Azk.-). 
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Adib. : 

Herr.:  “Mikel, esan enpaidukoari klasera sartzeko mesedes !” 

Bizk.:  Mikel, esan enpaidukoari klasera sartzeko mesedez ! 

Lit./Bat.:  Mikel, esan enpaidukoari klasera sartzeko mesedez ! 

 

ENPAJADIE (enpajada): Izen arrunta. Galtzua eta arto irina ur epelaz nahastuz, behiei 

emateko preparatzen den janaria. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “enpajadie prepareu biko da ganadueri emoteko !” 

Bizk.:  enpajadie  preparau beharko da ganaduai emoteko ! 

Lit./Bat.:  enpajadie gertatu beharko da ganaduei emateko ! 

 

ENTRAMIE (entrama) euki: Aditza. Jateko gogo handia. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek mutillek dekon entramias edoser jango leke !” 

Bizk.:  horrek mutilak daukon entramias edozer jango leuke ! 

Lit./Bat.:  horrek mutilak duen entramias edozer jango luke ! 

 

EPETARGIYE (epertargi): Izen arrunta. Gauetan kolore berdeko argitxoa ematen 

duen intsektua. (Azk. Epertargi). 

Adib.:  

Herr.:  “uden mañabat epetargi ikusten da gabetan !” 

Bizk.:  udan makina bat epetargi ikusten da gauetan ! 
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Lit./Bat.:  udan makina bat epetargi ikusten da gauetan ! 

 

ERALGI: 1ª Aditza. Esate baterako bahe edo galbahean indabak garbitu eta handiak 

eta txikiagoak edo onak edo txarrak bereizi. (Azk. Eralgi, 1ª). 2ª Aditza. Norberak izan 

ditzakeen dirua zein ondasunak gastatu. (Azk. Eralgi, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “aittek ainbet diru itxitzen orreri be baya eralgi deus danak !” 

Bizk.: aitak hainbat diru itxi eutson horreri be baina eralgi daus danak ! 

Lit./Bat.: aitak hainbat diru utzi zion horri ere baina eralgi ditu denak ! 

 

ERITXIYE (eritxi): Adjetiboa. Harrokeria franko duen pertsonaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.:  “ori dan eritxiyas estaki berba selan eiñ be !” 

Bizk.:  hori dan eritxiyas ez daki berba zelan ein be ! 

Lit./Bat.:  hori den eritxiyas ez daki hitz nola egin ere ! 

 

ERKERIE (erkera): Izen arrunta. Ahuntz, txerri, edo ardiaren zelo aldia. (Azk. 

Erkara). 

Adib.: 

Herr.: “txarriye be erkera da ta esiñ ixengo geu ill egun batzuten !” 

Bizk.: txerria be erkera da eta ezin izango dugu hil egun batzutan ! 

Lit./Bat.: txerria ere erkera da eta ezin izango dugu hil egun batzutan ! 
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ERKIÑE (erkiñ): Adjetiboa. Eskasa, mehea, argala. (Azk. Erkin, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “eurton estekeu piper leka ona dana erkiñe dau !” 

Bizk.: aurton ez daukagu pipar leka ona dana erkiñe dago ! 

Lit./Bat.: aurton ez daukagu piper leka ona dena erkiñe dago ! 

 

ERNAMIÑIEN (ernamiñe): Aditza. Patata, artoa, zein beste edozer erein ondoren 

ondo ernetzen ari denean. (Azk. Ernamiñean). 

Adib.:   

Herr.:  “patatie be  untxe dau ernamiñien !” 

Bizk.:  patatea be oraintxe dau ernamiñien ! 

Lit./Bat.:  patata  ere oraintxe dago ernamiñien ! 

 

EROSTAKIE (erostaka): Aditza. Kexaka ibili. (Azk. Erostaka). 

Adib.:   

Herr.:  “dirurik estekola ta beti erostaka ta majo doa bakasiñoatan !” 

Bizk.:  dirurik ez daukala eta beti erostaka eta majo doa oporretan ! 

Lit./Bat.:  dirurik ez duela eta beti erostaka eta majo doa oporretan ! 

 

ERPIE (erpe): 1ª Izen arrunta. Edozein landara zein zuhaitzen sustraiak (Azk.-). 2ª Izen 

arrunta. Hegazti zein narraztien atzapar zorrotzak. (Azk. Erpe, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “orrek aretxak dekos erpe lusiek !” 
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Bizk.:  horrek haritzak daukoz erpe luzeak ! 

Lit./Bat.:  horrek haritzak ditu erpe luzeak ! 

 

ERRADIE (errada): Izen arrunta. Baldea. (Azk. Errada, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “erradan ur apur bet ekar bide itturritik !” 

Bizk.: erradan ur apur bat ekarri behar da iturritik ! 

Lit./Bat.:  erradan ur apur bat ekarri behar da iturritik ! 

 

ERREBESIE (errebesa): Izen arrunta. Urdailean dagoena indarrez ahotik jaurti. (Azk. 

Errebesa, 3ª). 

Adib.: 

Herr.:  “es eitzesu umieri jatekorik geiyau emon, errebesie botako deu ostantzien !” 

Bizk.:  ez eiozu umeari jatekorik gehiago emon, errebesie botako dau ostantzean ! 

Lit./Bat.:  ez iezaiozu haurrari jatekorik gehiago eman, errebesie botako du bestela ! 

 

ERREMENDADIE (erremendada): Izen arrunta. Antzinako denboretan, nahi zuten 

baserritarrek erremendade bat osatzen zuten, eta txahal txarri edo beste animalien bat hil 

ezkeroan erremendadeko norbaiti, kide guztien artean ordaintzen zioten galtzearen 

balioa. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “antxiñe ainbet ausotan egoten san erremendadie !” 

Bizk.: antzina hainbat auzotan egoten zan erremendadie ! 
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Lit./Bat.:  aintzina hainbat auzotan egoten zen erremendadie ! 

 

ERRESPIE (errespa): Izen arrunta. Haserre gogorra eta bizia erakutsi, bronka. (Azk. 

Errezpe). 

Adib.: 

Herr.:  “geur goixien aittek errespe itzela botasku !” 

Bizk.: gaur goizean aitak  errespe itzela bota dausku ! 

Lit./Bat.: gaur goizean aitak errespe ikaragarria bota digu ! 

 

ERRETENA (erreten): Izen arrunta. Euri asko egin ondoren ura bideratuta joan daiten, 

soroan egiten diren karkaba batzuk, bestela ereindakoa urak herrestan eramango luke. 

(Azk. Erreten, 1ª).  

Adib.:   

Herr.:  “naboa ereiñ dan soloan atara biko die erretenak !” 

Bizk.:  naboa erein dan soloan atara beharko dira erretenak ! 

Lit./Bat.:  naboa erein den soloan atera beharko dira erretenak ! 

 

ERRETURIE (erretura): Izen arrunta. Ortuan ateratzen diren bedarrak erretzeko 

bertan baratzean egiten den sua, astiro erretzen dira belar txar, lur eta dena nahasean. 

(Azk. Erretura). 

Adib.:   

Herr.: “geur erreturie eiñ bide an soloa dausen bedarrak eta erretako !” 

Bizk.:  gaur erreturie ein behar da han soloan dagozan bedarrak eta erretako ! 
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Lit./Bat.:  gaur erreturie egin behar da han soloan dauden bedarrak eta erretzeko ! 

 

ERREYETIE (erreyeta): Izen arrunta. Burruka. (Azk. Errierta). 

Adib.:   

Herr.:  “estot gure geiyau erreyetarik eiñ deixuen gero !” 

Bizk.:  ez dot gura gehiago erreyetarik ein dagizuen gero ! 

Lit./Bat.:  ez dut nahi gehiago erreyetarik egin dezazuen gero ! 

 

ERRIME: Adberbioa. Dexente, nahiko, bastante. (Azk. Errime, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “ongo errime jan be engo sendun asi sarenetik esta ?” 

Bizk.:  oraingo errime jan be eingo zenduen hasi zarenetik ez da? 

Lit./Bat.:  oraingo errime jan ere egingo zenuen hasi zarenetik ez da? 

 

ERRIPIE (erripa): Izen arrunta. Aldats edo gorakada handiko eremuak. (Azk. Erripa). 

Adib.:  

Herr.:  “or erripen bedarra ebatie esta erresa gero !” 

Bizk.:  hor erripen bedarra ebatea ez da erraza gero ! 

Lit./Bat.:  hor erripen bedarra ebakitzea ez da erraza gero ! 

 

ERROIYE (erroi): Izen arrunta. Belea. Hegazti beltz-beltza, arto denporan 

baserritarren etsaia, batez ere artoa ernaminean dagoenean. (Azk. Erroi, 1ª). 

Adib.:   
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Herr.:  “an gure artotzan erroi pilloa ikusiot gero !” 

Bizk.:  han gure artotzan erroi piloa ikusi dot gero ! 

Lit./Bat.:  han gure artotzan erroi piloa ikusi dut gero ! 

 

ERROMARIE (erromara): Izen arrunta. Ganadua mendian edo landetan egoteko 

hesiak egiten dira, hesiok ixteko erabiltzen den egurrezko itxiera da erromara. (Azk. 

Erromaraesi). 

Adib.: 

Herr.: “erromarie ondo itxi bide ostantzien laster urtengo dabe beiyek !” 

Biz.:  erromarie ondo itxi behar da ostantzean laster utengo dabe behiak ! 

Lit./Bat.: erromarie ondo itxi behar da bestela laister irtengo dira behiak ! 

 

ERROTARRIYE (errotarri): Izen arrunta. Artoa, garia zein beste garau mota batzuk 

ehotzeko erabiltzen zen harria. (Azk. Errota-harri). 

Adib.: 

Herr.:  “oniño errotarri batzuk badaus martxan gero !” 

Bizk.:  oraindik errotarri batzuk badagoz martxan gero ! 

Lit./Bat.:  oraindik errotarri batzuk badaude martxan gero ! 

 

ESAMESA (esames): Izen arrunta. Berriketan edo marmarrean aritu. (Azk. Esamesa). 

Adib.: 

Herr.: “ esames ugeri dabill jentiek aspaldi onetan !” 

Bizk.: esames ugari dabil jenteak aspaldi honetan ! 
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Lit./Bat.: esames ugari dabil jendeak aspaldi honetan ! 

 

ESEUPIDE (eseupide): Izen arrunta. Nahiz eta lagun minak izan ez, norbaiten bitartez 

ezagutzen den pertsonaz esaten da. (Azk. Ezaupide, 1ª) 

Adib.: 

Herr.:  “beti izaten da ona eseupiden bat eukittie !” 

Bizk.:  beti izaten da ona eseupiden bat eukitzea ! 

Lit./Bat.:  beti izaten da ona eseupiden bat edukitzea ! 

 

ESIE (esi): Izen arrunta. Behiek edo idiek tiratuta, soroa goldatzeko erabiltzen zuten 

tresna. Egurrezkoa zen eta burdinezko pala bat zuen lurra mugitzeko. (Azk. Esa). 

Adib.: 

Herr.:  “esias mañabat bier eiñ gendun geure denporan guk !” 

Bizk.:  esias makina bat behar egin genduan gure denporan guk ! 

Lit./Bat.:  esias makina bat lan egin genuen gure denboran guk ! 

 

ESKAPLIDORA (eskaplidor): Izen arrunta. Orrazia. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ orrasi ixtue san da eskaplidoras ulie orrastie minberie ixeten san  !” 

Bizk.:  orrazi estua eta  eskaplidoras ulie orraztea minberea izaten zan ! 

Lit./Bat.:  orrazi estua zen eta eskaplidoras ilea orraztea minbera izaten zen ! 

 

ESKAPOLOTA (eskapolot): Izen arrunta. Antzinakoek erropa zein janaria gordetzeko 

erabiltzen zuten armairua. (Azk.-) 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 726

Adib.: 

Herr.:  “oniño etze askotan konserbetan dies eskapolotak !” 

Bizk.:  oraindik etxe askotan kontserbatzen dira eskapolotak ! 

Lit./Bat.:  oraindik etxe askotan kontserbatzen dira eskapolotak ! 

 

ESKETIE (esketa): Aditza. Gauzak azaltzeko eta, hitz egiteko erraztasun handia 

duenaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “persona batzuk esketa itzela eukitten dabe berbetako !” 

Bizk.:  pertsona  batzuk esketa itzela eukitzen dabe berbetako ! 

Lit./Bat.:  pertsona  batzuk esketa ikaragarria edukitzen dute hitz egiteko ! 

 

ESKILLASOA (eskillaso): Izen arrunta. Belearen antzeko hegazti mota. (Azk. 

Eskilaso). 

Adib.: 

Herr.:  “iges da eurton estogu madaririk euki eskillasoak eroan dabes danak !” 

Bizk.:  iaz eta aurton ez dogu madaririk euki eskillasoak eroan dabez danak ! 

Lit./Bat.:  iaz eta aurton madaririk ez dugu eduki eskillasoak eraman dituzte denak ! 

 

ESKILLLOYE (eskilloi): Izen arrunta. Herriko jaietan, eguerdiko hamabietan  edo 

ordu bietan zein iluntzetan jotzen ziren kanpaiak, herri batzuetan oraindik jarraitzen 

dute ohiturarekin. (Azk. Ezkilon, 2ª). 

Adib.:   
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Herr.:  “eurton be Mendatan jaiyetan jo dabe eskilloye !” 

Bizk.:  aurton be Mendatan jaietan jo dabe eskilloye ! 

Lit./Bat.:  aurton ere Mendatan jaietan jo dute eskillye ! 

 

ESKLIMIÑE (esklimiñ): Izen arrunta. Ez dabaida edo hizketaldi izkanbilatsua. (Azk.-

). 

Adib.:  

Herr.: “orrek dabillen esklimiñas ... bat joango da orra !” 

Bizk.:  horrek darabilen esklimiñas ... bat joango da horra ! 

Lit./Bat.:  horrek darabilen esklimiñas ... bat joango da horra ! 

 

ESKOA (esko): Adjetiboa. Hezea, humedoa. (Azk. Ezko, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “orrek erropak oniño esiñ leis batu eskoak daus de !” 

Bizk.:  horrek erropak oraindik ezin leikez batu eskoak dagoz eta ! 

Lit./Bat.:  horrek arropak oraindik ezin daitezke batu eskoak daude eta ! 

 

ESKOTIEN: Adberbioa. Esate baterako lagun kuadrila bat egun pasa goazenean kaja 

egiteko denok jartzen dugu diru kantitate kopuru berdina, eta zerbait erosi edo 

egitekotan  hortik dirutik hartuko dugu. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “bakotxa berie pagetan  ibilli bierrien obeto dirue eskotien ipiñi  !” 

Bizk.:  bakotxa berea pagatzen ibili beharrean hobeto dirua eskotien ipini ! 

Lit./Bat.: bakoitza berea ordaintzen ibili beharrean hobeto dirua eskotien ipini ! 
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ESKUBARIE (eskubara): Izen arrunta. Batez ere belarra biltzeko erabiltzen den 

lanabesa. (Azk. Eskubera). 

Adib.: 

Herr.:  “ekarxu eskubarie orrek bedar apurriyek batzeko !” 

Bizk.:  ekarri eizu eskubarie horrek bedar apurrak batzeko ! 

Lit./Bizk.:  ekar ezazu eskubarie horrek bedar apurrak batzeko ! 

 

ESKUBITTORRA (eskubittor): Adjetiboa. Eskutur sendoa. (Azk. Eskubitor). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek dekon eskubittorras iñyerra be tamañukoa euko deu !” 

Bizk.:  horrek daukon eskubittorras indarra be tamainukoa eukiko dau ! 

Lit./Bat.:  horrek duen eskubittorras indarra ere tamainukoa edukiko du ! 

 

ESKURTIYE (eskurti): Aditza. Gari artean ateratzen diren bedar txarrak kentzeari 

deitzen zaio honela. (Azk. Esku-urteian). 

Adib.:  

Herr.:  “mañabat eskurti eiñeikoa banas ni gari artien !” 

Bizk.:  makina bat eskurti einikoa banaz ni gari artean ! 

Lit./Bat.:  makina bat eskurti egindakoa banaiz ni gari artean ! 

 

ESKUSELA (eskusel): 1ª Izen arrunta. Eskaileretako baranda. (Azk. Eskuzal). 2ª Izen 

arrunta. Baserrietan bigarren solairuan, logela eta egongelaz aparte dagoen sarrera 

modukoa. “Eskillaburu” izenaz ere ezagutzen da. (Azk.-). 
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Adib.: 

Herr.:  “eskuselari oratute joan ostantzien jeusiko sara ta !” 

Bizk.:  eskuselari oratuta joan ostantzean jausiko zara eta ! 

Lit./Bat.:  eskuselari oratuta joan ostantzean jausiko zara eta ! 

 

ESPELA (espel): Adjetiboa. Ahula, eta gizarajoa denaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “ori neskie tamañuko espela badau !” 

Bizk.:  hori neskea tamainuko espela badago ! 

Lit./Bat.:  hori neska tamainuko espela badago ! 

 

ESPOKETAN: Aditza. Korrikaldi bat egin ondoren arnasa hartzea kosta egiten denean. 

(Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “ geur espoketan eldu nas trenera, galdu enbitala pentsot !” 

Bizk.:  gaur espoketan heldu naz trenera, galdu ein behar dodala pentsau dot ! 

Lit./Bat.:  gaur espoketan heldu naiz trenera, geldu egin behar dudala pentsatu dut ! 

 

ESTEGUE (estegu): Izen arrunta. Adibidez  bazkaritan edo afaritan norberak gogoko 

dituen jakiak egoten direnean gustora jaten denean benetako “estegua” izan duela esaten 

da. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “ollaskoa ipiñ yot beskaritteko ta selako estegue euki daben sure semiek !” 
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Bizk.:   oilaskoa ipini dot bazkaritarako eta zelako estegue euki daben zure semeak ! 

Lit./Bat.: oilaskoa ipini dut bazkaritarako eta nolako estegue eduki duen zure semeak ! 

 

ESTERIYOA (esteriyo): Izen arrunta. Metro kubiko baten sartzen den egur kantitatea. 

(Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “entresakie eiñ geu de ainbet esteriyo egon die pentzeu es arren be !” 

Bizk.:  entresaka ein dogu eta hainbat esteriyo egon dira pentsatu ez arren be ! 

Lit./Bat.:  entresaka egin dugu eta hainbat esteriyo egon dira pentsatu ez arren ere ! 

 

ESTITTU: Aditza. Esate baterako fruta arbola batean beste zuhaitz mota baten injertoa 

egin.  (Azk. Eztitu, 3ª) 

Adib.: 

Herr.: “orixe sagar klasie estitu bieu estekeu te !” 

Bizk.: horixe sagar klasea estittu behar dogu ez daukagu eta ! 

Lit./Bat.: horixe sagar klasea estittu behar dugu ez daukagu eta ! 

 

ESTOA (esto): Izen arrunta. Soroan sokilak (Ikus. Sokillek) apurtzeko arien (Ikus. 

Ariek) azpikaldean jartzen zen zumetzezko tresna bat. (Azk. Esto, 3ª). 

Adib.: 

Herr.:  “estoa be konpondu biko da ariekas sokillek apurtu bier badie !” 

Bizk.:  estoa be konpondu beharko da ariekaz sokilak apurtu behar badira ! 

Lit./Bat.: estoa ere konpondu beharko da ariekin sokilak apurtu behar abdira  ! 
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ESTRAMIÑIE (estramiña): Izen arrunta. Ganaduak belar zikua jateko luzetara 

eginiko aska moduko bat, aska honetara heltzeko egurraz eginiko zulo batetik pasatzen 

zuten burua. (Azk. Estramiña) 

Adib.: 

Herr.:  “estramiñek be apurtute daus de biyer edo ipiñ biko dies ondo !” 

Bizk.:  estramiñek be apurtuta dagoz eta bihar edo ipini beharko dira ondo ! 

Lit./Bat.:  estramiñek ere apurtuta daude eta bihar edo ipini  beharko dira ondo ! 

 

ESTRONKADIE (estronkada): Izen arrunta. Edozein jatordutan behar den baino 

gehiago jan eta egon ezinean jarri, hau da, tripakada. (Azk.-).  

Adib.: 

Herr.: “atzo estronkada itzela eiñ naben da geur es noa askorik jaten !” 

Bizk.:  atzo estronkada itzela ein neban eta gaur ez noa askorik jaten ! 

Lit./Bat.:  atzo estronkada ikaragarraia egin nuen eta gaur ez noa askorik jaten ! 

 

ETXAIYE (etxai): Izen arrunta. Esate baterako terreno aldapatsu bat laututa jarri nahi 

denean beste toki batetik ekartzen da lurra, eta beste toki batetik ekarri den lur horri 

deitzen diote baserritarrek honela. (Azk.- ) 

Adib.:  

Herr.:  “orra be etxai pillo galantak ekarri dabes nunundik!” 

Bizk.:  horra be etxai pilo galantak ekarri dabes nonbaitetik ! 

Lit./Bat.:  horra ere etxai pilo galantak ekarri dituzte nonbaitetik ! 
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ETZABURUE (etzaburu): Izen arrunta. Baserri etxearen inguruan dauden terrenoei 

deitzen zaie honela. (Azk. Etsaburu). 

Adib.: 

Herr.: “or etzaburuen dekeus beiyek da laster kortara sartu biko die !” 

Bizk.: hor etzaburuen daukaguz behiak eta laister kortara sartu beharko dira ! 

Lit./Bat.: hor etzaburuen ditugu behiak eta laister kortara sartu beharko dira ! 

 

ETZANDERIE (etzandera): Izen arrunta. Esate baterako baserri edo basakorta baten 

jabeak emakumezkoak direnean honela deitzen zaizkie. (Azk. Etsandera). 

Adib.:  

Herr.:  “antziñe aselako etzanderak egoten sien gero !” 

Bizk.:  aintzina zelako etzanderak egoten ziran gero ! 

Lit./Bat.:  aintzina nolako etzanderak egoten ziren gero ! 

 

ETZE KAPELIE (etze kapela): Izen arrunta. Edozein eraikuntzako teilatuak izaten 

duten ertz irtena. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “eurtongo uden etze kapelie arregleu biko da ittugiñek daus de !” 

Bizk.:  aurtongo udan etze kapelie arreglau beharko da itoginak dagoz eta ! 

Lit./Bat.:  aurtongo udan etze kapelie arreglatu beharko da itoginak daude eta ! 

 

EULIE (eule): Izen arrunta. Lihoak izaten dituen trukutzak apartatzeko erabiltzen zuten 

egurrezko tresna. Orain guztiz galduta dago. (Azk. Eule). 
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Adib.: 

Herr.:  “oiñ eulerik iñun egon be estau !” 

Bizk.: orain eulerik inon egon be ez dago ! 

Lit./Bat.: orain eulerik inon egon ere ez dago ! 

 

EUNTEIYE (euntei): Izen arrunta. Behi edo zaldiak ferratzeko kaxa estiloko batean 

lotuta jartzen  ziren ez mugitzeko, kaxa horri deitzen zien honela. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “eunteiyen ondo lotute ipiñi esien nok ikusi apatxa beiyeri !” 

Bizk.:  eunteiyen ondo lotuta ipini ezean nork ikusi apatxa behiari ! 

Lit./Bat.:  eunteiyen ondo lotuta ipini ezean nork ikusi apatxa behiari ! 

 

EUNTZERRIÑE (euntzerriñ): Izen arrunta. Normalean behiak izaten duten 

gaixotasuna. Behia esnerik gabe gelditzen da eta errapea gogortzen zaio. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “bei bet kendu bierra egongo da  euntzerriñas dau te !” 

Bizk.:  behi bat kendu beharra egongo da euntzerrinas dago eta ! 

Lit./Bat.:  behi bat kendu beharra egongo da euntzerrinas dago eta ! 

 

EUPADIE (eupada) egin: Aditza. Norbaiti deitu. (Azk. Aupa). 

Adib.: 

Herr.: “neuk engotzet eupada bat ia siñera badator gugas !” 

Bizk.: nik eingo dautset eupada bat ia zinera badator gugaz ! 
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Lit./Bat.: nik egindo diot eupada bat ea zineara badator gurekin ! 

 

EUPESA (eupes): Izen arrunta. Esate baterako asko jan ondoren izaten den betekada 

eta egon ezina. (Azk. Aupats). 

Adib.:  

Herr.:  “geur itzelgarrisko eupesagas nau atzo larrei jan naben aparitten da !” 

Bizk.:  gaur itzelgarrizko eupesagas nago atzo larregi jan neban afaritan eta ! 

Lit./Bat.:  gaur ikaragarrizko eupesagas nago atzo  larregi jan nuen afaritan eta !  

 

EUPESARTU: Aditza. Neguko egunetako egun lainotsu eta ilunetaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “gaba lantxik eupesartu deu egune !”  

Bizk.:  gaba bezala eupesartu dau eguna ! 

Lit./Bat.:  gaua bezala eupesartu du eguna ! 

 

EUSITTE (eusi): Aditza. Apurtuta, hautsita. (Azk. Ausi, 1ª). 

Adib.:   

Herr.: “arratsaldeko aixiek arbolak eusitte itxi deus !” 

Bizk.: arratsaldeko haizeak arbolak eusitte utzi ditu ! 

Lit./Bat.: arratsaldeko haizeak zuhitzak eusitte utzi ditu ! 

 

EUSITTU: Aditza. Eguraldiak hotzetik epelera jotzen duenean esaten da. (Azk. 

Ausitu). 

Adib.:  
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Herr.:  “atzo arratzaldetik geurrera asko eusittu deu otza !” 

Bizk.: atzo arratsaldetik gaurrera asko eusittu dau hotza ! 

Lit./Bat.:  atzo arratsaldetik gaurrera asko eusittu du hotza ! 

 

EUSPES: Adberbioa. Ahoz behera etxanda hartzen den posturari deitzen zaio. (Azk. 

Auspaz). 

Adib.: 

Herr.:  “geur gabas euspes eiñ yot lo !” 

Bizk.:  gaur gabaz euspes ein dot lo ! 

Lit./Bat.:  gaur gauean euspes egin dut lo ! 

 

EUSTU: Aditza. Txikitu, apurtu, birrindu, hauts egin zerbait. (Azk. Austu). 

Adib.:  

Herr.: “nire lagun batek asidente bat euki deu eta kotxie eustute geldittu yako !” 

Bizk.: nire lagun batek istripu bat euki dau eta kotxea eustute gelditu jako ! 

Lit./Bat.:  nire lagun batek istripu bat eduki du eta kotxea eustute gelditu zaio ! 
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F 

FARDELA (fardel): Adjetiboa. Pertsona geldoa, tentela eta ezergatik arduratzen ez 

denaz esaten da. (Azk. Fardel, 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “ aspaldiyon fardeldute saus su be gero !” 

Bizk.:  aspaldion fardeldute zagoz zu be gero ! 

Lit./Bat.: aspaldion fardeldute zaude zu ere gero ! 

 

FLANILLE (flanill): Izen arrunta. Flana (budin) baino zerbait likidoagoa, esnez, 

arraultzez eta azukrez eginiko gozokia. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “esne asko dau sobran da biyerko flanille edo eiñ biko da !” 

Bizk.:  esne asko dau sobran eta biharko flanille edo ein beharko da ! 

Lit./Bat.:  esne asko dago soberan eta biharko flanille edo egin beharko da ! 

 

FRANTZES BEDARRA (frantzes bedar): Izen arrunta. Abuztuan ereiten den bedar 

mota. Ganaduari forraje bezala ematen zaio, oso ona baita. (Azk. Prantzes-bedar). 

Adib.:  

Herr.:  “frantzes bedarra ekar bide beiyeri emoteko arratzaldien !” 

Bizk.:  frantzes bedarra ekarri behar da behiei emoteko arratsaldean ! 

Lit./Bat.:  frantzes bedarra ekarri behar da behiei emateko arratsaldean ! 
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G 

GALBAYE (galba): Izen arrunta. Artza (Ikus. Artza) baino modernoagoa da, indabak 

zein artoa garbitzeko oraindik baserritar askok erabiltzen duen, sarez eta egurrez 

egindako iragaztontzi moduko bat. (Azk. Galbe,1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “galbaye ekar bide kamaratik  iñyabie garbittu biot eta !” 

Bizk.:  galbaye ekarri behar da kamaratik indaba garbitu behar dot eta !  

Lit./Bat.:  galbaye ekarri behar da ganbaratik indaba garbitu behar dut eta ! 

 

GALDAILLIE (galdalle): Izen arrunta. Lehenagokoak beheko suan esnea egosteko 

erabiltzen zuten burdinezko lapiko handia. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “ekarxu galdaillie laratzien  esnie egosten ipiñtteko !” 

Bizk. :  ekarri eizu galdaillie laratzean esnea egosten ipintzeko ! 

Lit./Bat.:  ekar ezazu galdaillie laratzean esnea egosten ipintzeko ! 

 

GALDALLERIE (galdallera): Adjetiboa. Hitz asko egitea gustatzen zaion 

emakumeaz esaten da. Gizonezkoa izan ezkero “galdallerue” dela esango genuke. 

(Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “ori andrie baño galdalleriaurik estau !” 

Bizk.:  hori andrea baino galdalleriaurik ez dago ! 

Lit./Bat.:  hori emakumea baino galdalleriaurik ez dago ! 
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GALDIE (galda): Izen arrunta. Berotasun handia, eguzkiak edo suak sortu dezakeena. 

(Azk. Galda, 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “au eskatza galdan dau  da edei bentanan bat edo !” 

Bizk.:  hau eskaratza galdan dago eta ireki bentanan bat edo ! 

Lit./Bat.:  hau sukaldea galdan dago eta ireki lehioren bat edo ! 

 

GALDARIE (galdara): Izen arrunta. Baldea. Esate baterako ur esnea edo beste 

edozein likido garraiatzeko ontzia. (Azk. Galdara). 

Adib.:  

Herr.: “ekarxu ona ori esnias dauen galdarie !” 

Bizk.:  ekarri eizu hona hori esneagaz dagoen galdarie ! 

Lit./Bat.:  ekar ezazu hona hori esnearekin dagoen galdarie ! 

 

GALERRENA (galerren): Izen arrunta. Adibidez udan izaten diren egun beroak. 

(Azk.-) 

Adib.: 

Bizk.:  “geur dau egoteko galerrena , kanpoa dana erreta itxi deu !” 

Bizk.:  gaur dau egoteko galerrena, kanpoa dana erreta utzi dau ! 

Lit./Bat.:  gaur dago egoteko galerrena, kanpoa dena erreta utzi du ! 

 

GALLAPARDIE (gallaparda): Adjetiboa. Hitz egiterakoan oihu edo garrasi handiak 

egiten dituen emakumeaz esan ohi da. Gizonezkoa izan ezkero “gallapardoa” dela 

esango genuke. (Azk.- ) 
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Adib.: 

Herr.: “andrie su sara gallapardie !” 

Bizk.: andrea zu zara gallapardie ! 

Lit./Bat.:  andrea zu zara gallapardie ! 

 

GALLEKIYOA (gallekiyo): Izen arrunta. Belar mota. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “aspaldiyon estabe bedar berderik be jan da gallekiyoa ekar bitziet txalari !” 

Bizk.:  aspaldion ez dabe bedar berderik jan eta gallekiyoa ekar behar dautsiet txahalai ! 

Lit./Bat.:  aspaldian ez dute bedar berderik jan eta gallekiyoa ekar behar diet txahalei ! 

 

GALTZARPIE (galtzarpe): Izen arrunta. Besapea. Beso azpian dagoen husgunea. 

(Azk. Galtzarpe). 

Adib.:  

Herr.:  “galtzarpien grano batek urteste !” 

Bizk.:  galtzarpien grano batek urten daust !  

Lit./Bat.:  galtzarpien grano batek irten dit ! 

 

GANBELIE (ganbela): Izen arrunta. Ganadurai pentsua ematen zaion zurezko kaxa 

bati deitzen zaio honela. (Azk. Ganbela, 1ª) 

Adib.:  

Herr.:  “ganbelie be apurtute dau te konpondu biko da beiyeri jaten emon orduko !” 

Bizk.:  ganbelie be apurtuta dau eta konpondu beharko da behiai jaten emon orduko ! 
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Lit./Bat.: ganbelie ere apurtuta dago eta konpondu beharko da behiei jaten eman 

orduko ! 

 

GANGARRA (gangar): 1ª Izen arrunta. Hegazti batzuk buru gainean izaten duten 

haragizko irtenunea. Kolore gorriska izaten du. (Azk. Gangar, 1ª). 2ª Pertsona oso 

zaratatsu eta izkanbilatsuaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “orrek olloak tamañuko gangarra badeko gero !” 

Bizk.:  horrek oiloak tamainuko gangarra badauka gero ! 

Lit./Bat.:  horrek oiloak tamainuko gangarra badauka gero ! 

 

GANGUXE (gangux): Adjetiboa. Oso berbalduna, bizia eta zerbait gangarra denaz 

esaten da. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:   “ni esese zu be selako ganguxe sarien !” 

Bizk.:  ni ezeze zu be zelako ganguxe zarean ! 

Lit./Bat.:  ni ezeze zu ere nolako ganguxe zaren ! 

 

GANILLE (ganill): Izen arrunta. Artoak izaten duen lorea. (Azk. Ganil).  

Adib.:  

Herr.:  “eurton artoak iños baño ganill geiyau dekola esan lei !” 

Bizk.:  aurton artoak inoiz baino ganill gehiago daukola esan leike ! 

Lit./Bat.:  aurton artoak inoiz baino ganill gehiago duela esan daiteke ! 
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GANTZARIYE (gantzari): Izen arrunta. Animali batzuk, batez ere txerriak izaten 

duten kolore zuri edo horiskako gai koipetsua. Orain bere erabilgarritasuna asko gutxitu 

da baina lehen janariak prestatzeko eta txerrikiak kontserbatzeko asko erabiltzen zen. 

(Azk. Gantzagi, 1ª). 

Adib.:   

Herr.:  “len gantzariyek urtu niko koipias txoisoak eukitten sien urte gustiyen !” 

Bizk.:  lehen gantzariyek urtutako koipeagaz txorizoak eukiten ziran urte guztian ! 

Lit./Bat.: lehen gantzariyek urtutako koipearekin txorizoak edukitzen ziren urte guztian ! 

 

GARANA (garan): Adejtiboa. Baserritarrek soroetako lur solte eta arinei deitzen die 

honela. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “ eurton gurien lur garan garanak dekeus !” 

Bizk.:  aurton gurean lur garan garanak daukaguz ! 

Lit./Bat.:  aurton gurean lur garan garanak dauzkagu ! 

 

GARDIE (garda): Izen arrunta. Artilea kardatzeko kardama. (Azk. Garda, 3ª) 

Adib.: 

Herr.: “garda barriye be erosi biko da lanie kardeu gure bada !” 

Bizk.: garda barria be erosi beharko da lanea kardau gura bada ! 

Lit./Bat.:  garda berria ere erosi beharko da artilea kardatu nahi bada ! 

 

GARDOSTU: Aditza. Esate baterako janarien bat guztiz egosi gabe uztea, hau da, ur 

berotan sartu eta atera bat eginda dagoena. (Azk.-). 
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Adib.:  

Herr.:  “txoixoak apur bet gardostute gosoak egoten die !” 

Bizk.:  txorizoak apur bat gardostute gozoak egoten dira ! 

Lit./Bat.:  txorizoak apur bat gardostute gozoak egoten dira ! 

 

GARIE (gara): Izen arrunta. Artoak izaten duen lorea. (Azk. Gara, 7ª) 

Adib.:  

Herr.: “gara asko ikusten da eta ixen lei ainbet arto ixetie !”   

Bizk.: gara asko ikusten da eta izan leike hainbat arto izatea ! 

Lit./Bat.: gara asko ikusten da eta izan daiteke hainbat arto izatea ! 

 

GARITALOA (garitalo): Izen arrunta. Gari irinaz egindako taloa. (Azk. Gari+Talo). 

Adib.: 

Herr.:  “ainbet garitalo jan gendun gaste denporan !” 

Bizk.:  hainbat garitalo jan genduan gazte denporan ! 

Lit./Bat.:  hainbat garitalo jan genuen gazte denboran ! 

 

GAROA (garo): 1ª Izen arrunta. Euri fina edo zirimiria. (Azk.-). 2ª Izen arrunta. 

Landareek, euria fin fin bota ondoren, edo goizean zein iluntzetan izaten duten ura. 

(Azk. Garo, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “gabas freskurie eiñ yeu garo andiye dau te !” 

Bizk.: gabaz freskurea egin dau garo handia dau eta ! 
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Lit./Bat.: gauean freskura egin du garo handia dago eta ! 

 

GARRA (gar): Izen arrunta. Egurra zein beste edozer erretzen dagoenean, behetik 

gorantza ateratzen den masa bero eta argitsua. (Azk. Gar, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “geur geuse sarrak erretan egon gara ta selako garrak urten daben !” 

Bizk.:  gaur gauza zaharrak erretan egon gara eta zelako garrak urten daben ! 

Lit./Bat.:  gaur gauza zaharrak erretzen egon gara eta nolako garrak irten duten ! 

 

GARRAGARRILLE (garragarrill):  Izen arrunta. Uztaila. (Azk. il, 5ª Garragarrila). 

Adib.:  

Herr.:  “garragarrillen ainbet bier dau baserriyen !” 

Bizk.: garragarrillen hainbat behar dau baserrian ! 

Lit./Bat.: garrgarrillen hainbat lan dago baserrian ! 

 

GARRAPILLEU : Aditza. Bukatu. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “daborduko majo garrapilleuko basen amak emoniko diruek !” 

Bizk.: dagoeneko majo garrapilleuko ebasan amak emondako diruak ! 

Lit./Bat.: dagoeneko majo garrapilleuko zituen amak emandako diruak ! 

 

GARRASPIYOA (garraspiyo): Adjetiboa. Janariak alperrik galtzen edo oraindik 

guztiz heldu gabe daudenean izaten duten zapore mingotsa. (Azk.Garratz, 1ª). 
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Adib.:  

Herr.: “ori sagarra eldu barik dau garraspiyoa eukotzu !” 

Bizk.: hori sagarra heldu barik dau eta garraspiyoa eukiko dautsu ! 

Lit./Bat.:  hori sagarra heldu gabe dago eta garraspiyoa edukiko dizu ! 

 

GARTZELAIYE (gartzelai): Adjetiboa. Behi bat gartzelaia dela esaten dute 

baserritarrek behi horren lepoan konkaboa denean. (Azk.-) 

Adib.:   

Herr.:  “guk geuk euki gendun bei gartzelaiye da esnetsue ixen san gero  !” 

Bizk.:  guk geuk euki genduan behi gartzelaiye eta esnetsua izan zan gero ! 

Lit./Bat.:  guk geuk eduki genuen behi gartzelaiye eta esnetsua izan zen gero ! 

 

GASATU: Aditza. Gatz asko duen janari bati, adibidez makailua, txerrikia edo zezinari 

uretan jarriz gatza kendueraztea. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “makillaba geiyau gasatu bide, gatz asko deko ta !” 

Bizk.:  makailoa gehiago gasatu behar da, gatz asko dauka eta ! 

Lit./Bat.:  makailoa gehiago gasatu behar da, gatz asko dauka eta ! 

 

GASIGARRIYE (gasigarri): Izen arrunta. Pernila, makailoa edo sardina zaharra dira 

jateko gazigarriak, jan eta gero egarria ematen dutenak. (Azk. -) 

Adib.: 

Herr.:  “estosu gasigarririk be jan olako egarriye eukitteko ba !” 
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Bizk.:  ez dozu gasigarririk be jan horrelako egarria eukiteko ba ! 

Lit./Bat.:  ez duzu gasigarririk ere jan horrelako egarria edukitzeko ba ! 

 

GASI-GASAN: Adjetiboa. Janariak gazi edo geza dauden jakiteko probatu. (Azk. 

Gazigazan). 

Adib.: 

Herr.:  “probeixu ori iñyabie gasi-gasan selan daben !” 

Bizk.: probatu eizu hori indaba gasi-gasan zelan dagoen ! 

Lit./Bat.: proba ezazu hori indaba gasi-gasan nola dagoen ! 

 

GASTANURE (gastanur): Izen arrunta. Gazta egin ondoren gelditzen den ura. (Azk. 

Gaztanur). 

Adib.:  

Herr.: “gastanure txarriyeri asko gustetan yakie !” 

Bizk.: gastanure txarriai asko gustetan jake ! 

Lit./Bat.: gastanure txerriei asko gustatzen zaie ! 

 

GATZONASKIE (gatzonaska): Izen arrunta. Txerrikiak eta gatzetan edukitzen diren 

tokia (aska). (Azk. Gatzunaska). 

Adib.: 

Herr.:  “gatzonaskatik atara biko die pernillek laster !” 

Bizk.: gatzonaskatik atara beharko dira pernilak laster ! 

Lit./Bat.: gatzonaskatik atera beharko dira pernilak laister ! 
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GEIXIE: Izen arrunta. Gerizpea, itzala. (Azk. Geriza, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “orrek arboliek geixe andiye eitten deu !” 

Bizk.: horrek arboleak geixe handia eiten dau ! 

Lit./Bat.: horrek zuhaitzak geixe handia egiten du ! 

 

GELDURENA (gelduren): Adjetiboa. Oso nerbiosoa eta asko mugitzen den pertsonaz 

esaten da. (Azk.-). 

Adib.:  “esiñ geldi egon, su sara geldurena mutil  !” 

Bizk.: ezin geldi egon, zu zara geldurena mutil  ! 

Lit./Bat.: ezin geldi egon, zu zara geldurena mutil ! 

 

GENBELA (genbel): Adjetiboa. Pertsona erdi ganorabako edo ketoa denaz esaten da. 

(Azk.-) 

Adib.: 

Herr.:  “ori personie baño genbelaurik esin lei topeu munduen !” 

Bizk.: hori personea baino genbelaurik ezin leike topau munduan ! 

Lit./Bat.: hori pertsona  baino genbelaurik ezin daiteke aurkitu munduan ! 

 

GERAKIE (geraka): Adjetiboa. Urduria, bizia eta beti hara eta hona gelditu gabe 

dabilena. (Azk. Geraka). 

Adib.: 

Herr.: “guk iru ume euki geus da irurek bata bestie baño gerakiabak !” 
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Bizk.:  guk hiru ume euki doguz eta hirurak bata bestea baino gerakiabak ! 

Lit./Bat.:  guk hiru ume izan ditugu eta hirurak bata bestea baino gerakiabak ! 

 

GEIXU BATEN: Adberbioa. Berehala edo laister. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.: “trankill egon xais, neu joango nas geixu baten ori errekadue eitten da !” 

Bizk.: trankil egon zaitez, neu joango naz geixu baten hori errekadua eiten eta ! 

Lit./Bat.: lasai egon zaitez, neu joango naiz geixu baten hori errekadua egiten eta ! 

 

GILBERATU: Aditza. Kili kilitu. (Azk. Gilbera) 

Adib.: 

Herr.:  “orrek beiyek be badekos granoan batzuk errapien gilberatute dau te !” 

Bizk.:  horrek behiak be badaukaz granoren batzuk errapean gilberatute dago eta ! 

Lit./Bat.:  horrek behiak ere badauzka granoren batzuk errapean gilberatute dago eta ! 

 

GILBORRA (gilbor): Izen arrunta. Sabel handia. (Azk. Gilbor, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “ori da ixeteko gilborra orrek dekona !” 

Bizk.:  hori da izateko gilborra horrek daukana ! 

Lit./Bat.:  hori da izateko gilborra horrek duena ! 

 

GILLE: Izen arrunta. Itsasontzi bat egiten hasterakoan lehenengo jartzen den egurra, 

normalean haritzaz egindakoa da, gero beronen alde batetik eta bestetik egurrezko 

saihetsak jarriz itsasontziari gorputza ematen zaio. (Azk. Gila, 1ª). 
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Adib.: 

Herr.: “ oiñ be egurresko barku txikitxueritte gille ipiñtten yakie !” 

Bizk.:  orain be egurrezko barku txikitxuai eta gille ipintzen jake ! 

Lit./Bat.:  orain ere egurrezko untzi txikiei eta gille ipintzen zaie ! 

 

GIÑERRIE (giñerra): Izen arrunta. Zuhaixka labur eta nahaspilatua. Nahiko sendoa 

denez eskoben orraziak egiteko erabiltzen zen aintzina. (Azk. Giñarra, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “ giñerrias eskoban puntek eitten gendusen aintziñe !” 

Bizk.:  giñerrias eskoben puntak eiten genduzan aintzina ! 

Lit./Bat.: giñerrias eskoben puntak egiten genituen aintzina! 

 

GISELANA (giselan): Izen arrunta. Neurri mota bat, hektarea bat baino zerbait 

laburragoa da, baseri giroan asko erabiltzen den hitza.(Azk.-) 

Adib.: 

Herr.: “giselan bi tte erdi dekotas piñu sartunde !” 

Bizk.:  giselan bi eta erdi daukodaz pinu sartuta ! 

Lit./Bat.:  giselan bi eta erdi ditut pinu sartuta ! 

 

GIYERRIE (giyerra): Izen arrunta. Koipe edo grasa gutxiko haragia. (Azk.Giyerra, 

1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “eurton il geun txarriyek giyerra asko euki deu !” 

Bizk.: aurton hil dogun txerriak giyerra asko euki dau ! 
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Lit./Bat.: aurton hil dugun txerriak giyerra asko eduki du ! 

 

GIYEU: Aditza. Esate baterako soloa ariek zein beste tresna batekin pasatzeari eta lurra 

lehun lehun jartzearen ekintzari honela deitzen diote baserritarrak. (Azk. Gia, 6ª)  

Adib.: 

Herr.: “etze ondoko soloa giyeute edarto baten geldittu de !” 

Bizk.:  etxe ondoko soloa giyeute ederto baten gelditu da ! 

Lit./Bat.:  etxe ondoko soloa giyeute ederto baten gelditu da ! 

 

GIYIE (giya): Izen arrunta. Behiak edo txahalak saltzen zirenean hiltegira eramateko 

berauon ugazabak udaletxean zein nekazal bulegoetan eskatu behar izaten duen  

justifikantea animaliaren datuekin. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:   “datorren astien eroango dabes txalak eta atara eiñ biko da giyie !” 

Bizk.:  datorren astean eroango dabez txahalak eta atara ein beharko da giyie ! 

Lit./Bat.:  datorrren astean eroango dituzte txahalak eta atera egin beharko da giyie ! 

 

GOLDIE (golda): Izen arrunta. Soloko laboreak egiteko tresna. (Azk. Golde, 1ª) 

Adib.:  

Herr.: “goldiegas mañabat goldaketa eiñikoa banas ni nire denporan !” 

Bizk.:  goldiegas makina bat goldaketa einikoa banaz ni nire denporan ! 

Lit./Bat.: goldiegas makina bat goldaketa egindakoa banaiz ni nire denboran ! 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 750

GONBITTUE (gonbittu): Izen arrunta.Urdailean daukaguna indarrez ahotik jaurti. 

(Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “umie gonbittuke altzeu de geur ogetik eta esta joan eskolara !” 

Bizk.:  umea gonbittuke altxau da gaur ohetik eta ez da joan eskolara ! 

Lit./Bat.:  umea gonbittuke altxatu da gaur ohetik eta ez da joan eskolara ! 

 

GORUETAN: Aditza. Lehenagoko denboretan izarak zein galtzerdiak etxean egiten 

ziren lihoagaz. Lihoaren prestatze, eta izarak zein galtzerdiak egitearen lan horri deitzen 

zaio honela. (Azk. Goru). 

Adib.: 

Herr.:  “oiñ goruetarik iñok einbe esteu eitten, dana eiñye erosten geu te !” 

Bizk.:  orain goruetarik inork ein be ez dau egiten, dana eginda erosten dogu eta ! 

Lit./Bat.:  orain goruetarik inork egin ere ez du egiten, dena eginda erosten dugu eta ! 

 

GORGOLLE (gorgoil): Izen arrunta. Laringeak, batez ere gizonezkoetan izaten duen 

irtenunea. (Azk. Gorgoil, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “mutil batzuk gorgoll itzela eukitten dabe !” 

Bizk.:  mutil batzuk gorgoll itzela eukitzen dabe ! 

Lit./Bat.:  mutil batzuk gorgoll ikaragarria edukitzen dute ! 

 

GUREIÑE: Adberbioa. Bazkari, afari zein beste edozein jatordutan ugari jaten denean. 

(Azk. Guraiña). 
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Adib.:  

Herr.:  “atzo gureiñe emoskuen jaten tabernan !” 

Bizk.:  atzo gureiñe emon euskuen jaten tabernan ! 

Lit./Bat.:  atzo gureiñe eman ziguten jaten tabernan ! 

 

GURGUXE (gurgux): Izen arrunta. Zuhaitz mota bat da, eta normalean bere hostoak 

ipitxe (ikusi esanahia) edo ipiskiye egiteko erabiltzen ziren. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “gurguxe ekarbide ipitxe eitteko !” 

Bizk.:  gurguxe ekarri behar da ipitxe eiteko ! 

Lit./Bat.: gurguxe ekarri behar da ipitxe egiteko ! 

 

GURIYE (guri): Adjetiboa. Oso biguna eta merdula denaz esaten da. (Azk. Guri, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek bedarrak untxe daus guri-guriyek beiyeri emoteko !” 

Bizk.:  horrek bedarrak oraintxe daude guri-guriyek behiei emoteko! 

Lit./Bat.:  horrek bedarrak oraintxe daude guri-guriyek behiei emateko ! 

 

GUTERRIE (guterra): Izen arrunta. Jaleoa, nahastea. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “umieri biyeri erosi geuse bardiñek ostantzien laster atako dabe guterrie arek !” 

Bizk.: umeai bieri erosi gauza bardinak ostantzean laster atarako dabe guterrie harek ! 

Lit./Bat.: haurrei biei erosi gauza berdinak bestela laister aterako dute guterrie haiek ! 
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I 

IDULI:  Aditza. Beterik dagoen zerbait hustu. (Azk. Iduli). 

Adib.:  

Herr.: “ kendu orreri umieri basoa iduli bideu te !” 

Bizk.:  kendu orreri umeari basoa iduli behar dau eta ! 

Lit./Bat.:  kendu ume horri basoa iduli behar du eta! 

 

IDULISTARA: Adberbioa. Eratara ez dagoena, adibidez jantzien bat. (Azk. Idulez 

dara). 

Adib.:  

Herr.:  “ori txamarrie idulistara ipiñitte dekosu da jantzi eratara !” 

Bizk.:  hori txamarrea idulistara ipinita daukazu eta jantzi eratara ! 

Lit./Bat.:  hori txamarra idulistara ipinita daukazu eta jantzi eratara ! 

 

ILLENTZIYE (illentzi): Izen arrunta. Beheko suan zein sutondotik hartu daitekeen 

edozein zozpal zati; normalean zozpal horrek punta erreta izaten du. Antzinako esaerak 

esaten duenez “illentziyas” jolasean ibiltzen diren haurrek, gauean pixa egiten omen 

dute ohean. Dirudienez haurrek suarekin jolasean ez ibiltzeko esaten zitzaien hori. (Azk. 

Illendi). 

Adib.:  

Herr.: “umieri illentziyas es ibilltteko esaitzesu !” 

Bizk.:  umeari illentziyas ez ibiltzeko esan eiozu ! 

Lit./Bat.:  haurrari illentziyas ez ibiltzeko esan iezaiozu ! 
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INKESIE (inkesa): Adberbioa. Pertsonak gaixorik daudenean egiten duten kexazko 

hotsa. (Azk. Inka, 3ª). 

Adib.:  

Herr.:  “orrexek umiek inkesie eitten deu te kalenturie dekola pentzetan dot !” 

Bizk.:  horrexek umeak inkesie eiten dau eta kalenturea daukola pentsetan dot ! 

Lit./Bat.:  horrexek haurrak inkesie egiten du eta kalentura duela pentsatzen dut ! 

 

INPENTZADIE (inpentzada): Adberbioa. Ustekabea, esate baterako norbera zerbait 

egiten dagoenean, ustekabean harrapatzen dutenean. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “atzo be onek inpentzadan arrapatu nenduen !” 

Bizk.:  atzo be honek inpentzadan harrapatu ninduen ! 

Lit./Bat.:  atzo ere honek inpentzadan harrapatu ninduen ! 

 

INTZEKARRA (intzekar): Izen arrunta. Atzamar puntetan zein orpoetan egiten diren 

zauritxoak. (Azk. Intzebagi, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “atzamarretako intzekarrak minberak ixeten die !” 

Bizk.:  atzamarretako intzekarrak minberak izaten dira ! 

Lit./Bat.:  atzamarretako intzekarrak minberak izaten dira ! 

 

IÑESTUE (iñestu): Izen arrunta. Tximista. (Azk. Oiñestu, 1ª). 

Adib.:  
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Herr.:  “itzelesko iñestuek die baya esteu engo euri modurik !” 

Bizk.:  itzalezko iñestuek dira baina ez dau eingo euri modurik ! 

Lit./Bat.:  ikaragarrizko iñestuek dira baina ez du egingo euri modurik ! 

 

INTXONTXIE (intxontxa): Adjetiboa. Erreserbatua, ixila eta besteengan oso 

konfidantza gutxi duenaz esaten da. Gizonezkoa intxontxoa izango litzateke. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek andriek be ondo ixekera intxontxie deko !” 

Bizk.:  horrek andreak be ondo izakera intxontxie dauka ! 

Lit./Bat.: horrek emakumeak ere ondo izakera intxontxie dauka ! 

 

IÑURRIONDOAK (iñurriondo): Izen arrunta. Soro eta landetan, euren habiak egiteko 

inurriak ateratzen dituzten lur multzotxuak. (Azk. Tsindurri-pila). 

Adib.:  

Herr.:  “iñyurriyek pikeu eskero minberie ixeten da !” 

Bizk.:  iñyurriyek pikau ezkero minbera izaten da ! 

Lit./Bat.:  iñyurriyek pikatuz gero minbera izaten da ! 

 

IPISKIYE (ipiski): Izen arrunta. Ogia egin aurretik laba garbitzeko iraz eta zuhaitz 

hostoekin (gurguxe normalean) preparatzen zuten erramu antzerako bat, gero egurrezko 

euskarri bat jartzen zien garbitze lan hori errazteko. Ipitx izenaz ere ezautzen da (Azk. 

Ipizki, 1ª). 

Adib.:  
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Herr.:  “ipsikiyekiñ ainbet laba garbitze eitten gendun gastetan !” 

Bizk.:  ipiskiyekiñ hainbat laba garbitze eiten genduan gaztetan ! 

Lit./Bat.:  ipiskiyekiñ hainbat laba garbitze egiten genuen gaztetan ! 

 

IREILLE (ireill): Izen arrunta. Iraila. (Azk. Iraill). 

Adib.: 

Herr.: “ ireillien asten die umiek eskolara !” 

Bizk.: ireillien hasten dira umeak eskolara ! 

Lit./Bat.: ireillien hasten dira umeak eskolara ! 

 

IRESI: Aditza. Edozein likidok izan dezakeen zikina kentzeko iragaztontzi batean 

pasaerazi. (Azk. Iraisi,1 ª). 

Adib.:  

Herr.:  “ongo umiek estakiye iresi barik esnie be edaten !” 

Bizk.:  oraingo umeak ez dakite iresi barik esnea be edaten ! 

Lit./Bat.:  oraingo umeak ez dakite iresi gabe esnea ere edaten ! 

 

IRIBIYEU: Aditza. Zerbait nahasteko indartsu eragiteari deitzen zaio honela, adibidez 

arraultzak. (Azk. Irabiatu, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “ tortillie eitteko arrutzek iribiyeu bidies !” 

Bizk.:  tortilea eiteko arrautzak iribiyeu behar dira ! 

Lit./Bat.:  arraultzopila egiteko arrautzak iribiyeu behar dira ! 
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IROTU: Aditza. Artoa zein indaba erein ondoren, erne beharrean lurrean ustelduta 

gelditzen denean, lehortuta bezala. (Azk. Irotu, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “eurton eiñ yaben siketiegas iñyaba geiyenak irotu dies gurien !” 

Bizk.:  aurton egin daben siketeagaz indaba gehienak irotu ein dira gurean ! 

Lit./Bat.:  aurton egin duen lehorteaz indaba gehienak irotu egin dira gurean ! 

 

IRRAN (irra): Adberbioa. Adibidez normalean artoa potxiak (zuloak) eginda edo 

bestela markadoraz lerroak eginda ereiten da, baina batzuetan eskua ahalik eta luzen 

jarri eta parrastan ereiten da inongo potxi edo zulorik gabe, orduan irran erein dela 

esaten da. (Azk. Irrada, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “ eurton artoa irrara ereiñ bieu iya selan urtetan daben !” 

Bizk.:  aurton artoa irrara erein behar dogu ia zelan urtetan daben ! 

Lit./Bat.:  aurton artoa irrara erein behar dugu ea nola irtetzen den ! 

 

IRRITTUE (irrittu): Adjetiboa. Izaera urduri eta biziko pertsona. (Azk. Irritu, 3ª). 

Adib.:  

Herr.: “ori umie ondo irrittue da gero !” 

Bizk.:  hori umea ondo irrittue da gero ! 

Lit./Bat.:  hori umea ondo irrittue da gero ! 

 

IRUKOTXA (irukotx): Izen arrunta. Lore zuritxoa duen belar mota. Ganaduak oso 

gustora jaten omen du. (Azk. Irukots, 2ª). 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 757

Adib.:  

Herr.: “or landan dauen irukotxa ebai eiñ bide siketute sabaire ekarteko !” 

Bizk.: hor landan dagoen irukotxa ebagi ein behar da sikatuta sabaira ekarteko ! 

Lit./Bat.: hor landan dagoen irukotxa ebagi egin behar da lehortuta sabaira ekartzeko ! 

 

IRUNTZE (iruntz): Izen arrunta. Ihintza. Goizetan zein iluntzetan landaretza eta 

lurraren gainean biltzen den ur lurruna. (Azk. Iruntz). 

Adib.: 

Herr.:  “geur goixien iruntz itzela egon da !” 

Bizk.: gaur goizean iruntz itzela egon da ! 

Lit./Bat.: gaur goizean iruntz ikaragarria egon da ! 

 

IRURRENA (irurren): Izen arrunta. Norbait hiltzen denean bere oroimenez hiru 

egunetan izaten diren mezak. (Azk. Irurren). 

Adib.: 

Herr.:  “datorren astien egongo da Felixen irurrena !” 

Bizk.:  datorren astean egongo da Felixen irurrena !  

Lit./Bat.:  datorren astean egongo da Felixen irurrena ! 

 

ISAGIÑE (isagiñ): Izen arrunta. Betagina. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “isagiñek  danak  ustelak euki basen da oiñ ikustekoak dekos !” 

Bizk.: isagiñek  danak ustelak euki ebazan eta orain ikustekoak ditu  ! 
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Lit./Bat.: isagiñek  denak ustelak eduki zituen eta orain  ikustekoak ditu ! 

 

ISPILLE (ispill): Izen arrunta. Adibidez, behiak zein edozein beste animalia guztiz 

beltza bada, bere gorputzean batzuk izaten duten beste kolore bateko unada edo motari 

deitzen zaio honela. (Azk. Izpil) 

Adib.: 

Herr.: “askenengo erosi gendun beiye be baltza dalakoan da an deko ispill suritxue !” 

Bizk.: azkenengo erosi genduen behia be baltza dalakoan da han dauka ispill zuritxoa ! 

Lit./Bat.: azkenengo erosi genuen behia ere beltza delakoan da han du ispill zuritxoa ! 

 

ISURRIYE (isurri): Izen arrunta. Pertsonak zein abereak izaten dituzten gurintxa 

handituak, kiste txikitxoak bezala, batez ere gaztetxoak hasten daudenean eta izaten 

dituzte.  (Azk. Izurri, 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “isurri bet euki naben da lengunien kendustien !” 

Bizk.: isurri bat euki naben eta lehengo egunean kendu eustien ! 

Lit./Bat.: isurri bat eduki nuen eta lehengo egunean kendu zidaten ! 

 

ITTUGIÑE (ittugiñ): Izen arrunta. Teilatuan zuloan bat egon ezkero barrukaldera 

erortzen diren euri tantak. (Azk. Itugin). 

Adib.:  

Herr.: “teilletuko ittugiñe be konpondu biko da !” 

Bizk.:  teilatuko ittugiñe be konpondu beharko da ! 
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Lit./Bat.: teilatuko ittugiñe ere konpondu beharko da ! 

 

ITTURLARIYE (itturlari): Izen arrunta. Itturren (ikus. Itturren) egiten zenean, behi 

eta idiak gidatzen zituen pertsonari honela deitzen zitzaion. (Azk. Itaurlari). 

Adib.: 

Herr.: “beiyek eta idiyek eurretik eroateko itturlari ona ixen bixetesan !” 

Bizk.: behiak eta idiak aurretik eroateko itturlari ona izan behar izaten zen ! 

Lit./Bat.: behiak eta idiak aurretik eramateko itturlari ona izan behar izaten zen ! 

 

ITURREN: Aditza. Lehen traktorik ez zegoenean soroak goldatzeko idiak erabiltzen 

ziren. Behi eta idi horrek gidatzearen lanari deitzen zaio, gidatzailea itturlaria da. (Azk. 

Itaurlari). 

Adib.:   

Herr.: “ itturren eittie esan bier erresa ixeten !” 

Bizk.:  itturren eitea ez zan behar erraza izaten ! 

Lit./Bat.:  itturren egitea ez zen lan erraza izaten ! 

 

IXEKERIE (ixekera): Adjetiboa. Pertsona batek izan dezakeen izakera ibiltzeko edo 

jokatzeko modua, portaera. (Azk. Izakera). 

Adib.:  

Herr.: “ixekera petraleko personak be asko daus gero !” 

Bizk.:  ixekera petraleko pertsonak be asko dagoz gero ! 

Lit./Bat.:  ixekera petraleko pertsonak ere asko daude gero ! 
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IXENTASIÑOA (ixentasiño): Izen arrunta. Nonbaitera gonbidatuta zaudenean edo 

bisita bat egitera goazenean eramaten dugun oparitxoa. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “bodara eskoas baya ixentasiñoa enbiko yako !” 

Bizk.: bodara ez goaz baina ixentasiñoa ein beharko jako ! 

Lit./Bat.: bodara ez goaz baina ixentasiñoa egin beharko zaio ! 
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J 

JAKENA (jaken): Adjetiboa. Jaten eskasa denaz esaten da. (Azk. Jakan). 

Adib.:  

Herr.: “ume batzuk txikitten jakenak ixeten die !” 

Bizk.: ume batzuk txikitan jakenak izaten dira ! 

Lit./Bat.: ume batzuk txikitan jakenak izaten dira ! 

 

JALGIYE (jalgi): 1ªAdjetiboa. Eguraldi eguzkitsua, ona. (Azk.-). 2ª Adjetiboa. 

Pertsona airosoaz eta alaiaz ere esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “geur benetako egualdi jalgiye dekeu atzokoan ikusiyen !” 

Bizk.: gaur benetako eguraldi jalgiye daukagu atzokoaren ikusian ! 

Lit./Bat.: gaur benetako eguraldi jalgiye dugu atzokoaren ikusian ! 

 

JAMON egin: Aditza. Erantzun, kasu edo jaramon egin. (Azk. Jaramon, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “orrek umiek telebisiñoa ikusten dabenien jamonik be esteu eitten !” 

Bizk.: horrek umeak telebisinoa ikusten dagoanean jamonik be ez dau eiten ! 

Lit./Bat.: horrek haurrak telebista ikusten dagoenean jamonik ere ez du egiten ! 

 

JASOA (jaso): Adjetiboa. Pertsona trebeaz esaten da. (Azk. Jaso, 5ª). 

Adib.:  
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Herr.: “ori bai dala mutil jasoa !” 

Bizk.:  hori bai dala mutil jasoa ! 

Lit./Bat.:  hori bai dela mutil jasoa ! 

 

JAYOTZA (jayotz): Izen arrunta. Sasiak ebakitzeko zein pinuak gorantz doazenean 

derdamak ebakitzeko erabiltzen den tresna. Puntan higitaiaren antzerakoa da, handiagoa 

eta sendoagoa eta euskarri luzea dauka zuhaitz altuetara iritsi ahal izateko. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “jayotza  artun de geur ebai biko yakies derdamak  piñueri !” 

Bizk.:  jayotza hartu eta gaur ebagi beharko jakez derdamak pinuai ! 

Lit./Bat.:  jayotza hartu eta gaur ebaki beharko zaizkie derdamak pinuei ! 

 

JITTE: Izen arrunta. Pertsonak zein animaliak izan dezakeen joera, seta edo mania. 

Esaten da baita zuhaitz batzuk izaten duten kurbadura edo makurduraz. (Azk. Jit, 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “ orrek arboliek orixe jitte artunde deko ta oiñ esiñ lei susendu !” 

Bizk.:  horrek arboleak horixe jitte hartunda dauka eta orain ezin leike zuzendu ! 

Lit./Bat.: horrek zuhaitzak horixe jitte hartunda du eta orain ezin daiteke zuzendu ! 
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K 

KAIXIE (kaiza): Izen arrunta. Zerealak gordetzeko erabiltzen den kaxa handia. Lauki 

luze itxurakoa eta egurrez egindakoa. (Azk. Kaiza, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “guk oiñbe antxe dekeu kaixie kamaran !” 

Bizk.:  guk orain be hantxe daukagu kaixie kamaran ! 

Lit./Bat.:  guk orain ere hantxe daukagu kaixie  kamaran ! 

 

KAKAPIRRIYE (kakapirri): 1ª Adjetiboa. Suminduraz edo haserre bizian dagoen 

pertsonaz esaten da. (Azk.-). 2ª Izen arrunta. Beheranzkoa. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “su kakapirri galanta sara geldi egoten be estakixu te !” 

Bizk.:  zu kakapirri galanta zara geldi egoten be ez dakizu eta !  

Lit./Bat.:  zu kakapirri galanta zara geldi egoten ere ez dakizu eta ! 

 

KAKIE (kaki): Adjetiboa. Eguraldi txarra dagoela adierazteko erabiltzen da, haizetsua, 

euritsua, etab, ... (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “geur denporale kakie dekeu !” 

Bizk.:  gaur denporale kakie daukagu ! 

Lit./Bat.:  gaur eguraldi kakie daukagu ! 
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KAMIXIE (kamixa): Izen arrunta. Antzinakoak arropen zein jantzien azpitik erabiltzen 

zuten ehunezko azpikogona edo atorra zuria. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “oiñ kamixerik iñok esteu ibilltten !” 

Bizk.:  orain kamixerik inork ez dau ibiltzen ! 

Lit./Bat.:  orain kamixerik inork ez du erabiltzen ! 

 

KANIE (kana): Izen arrunta. Lehenagoko denboretan lurralde hauetatik asko hedatua 

zegoen sagar mota baten izena. (Azk. Sagar, 1ª Kana-sagar) 

Adib.:  

Herr.:   “len baserriyetan danetan egoten sien kana arbolak !” 

Bizk.:  lehen baserrietan danetan egoten ziran kana arbolak ! 

Lit./Bat.:  lehen baserrietan denetan egoten ziren kana zuhaitzak ! 

 

KANKILLE (kankill): Adjetiboa. Gehiegizko altuera duen itxura baldarreko pertsona 

zein animaliaz esaten da. (Azk. Kankail). 

Adib.: 

Herr.: “ ori txala kankille da ta esiñ lei asko pageu !” 

Bizk.:  hori txahala kankille da eta ezin leike asko pagau ! 

Lit./Bat.:  hori txahala kankille da eta ezin daiteke asko ordaindu ! 

 

KANPOARTOA (kanpoarto): Izen arrunta. Hemengoa ez den arto barietate bat, 

hortik datorkio bere izena. (Azk.-). 
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Adib.: 

Herr.: “eurton gupe kanpoartoa ereiñ geu iya geiyau artzen bada !” 

Bizk.:  aurton guk be kanpoartoa erein dogu ia gehiago hartzen bada ! 

Lit./Bat.:  aurton guk ere kanpoartoa erein dugu ia gehiago hartzen bada ! 

 

KAÑUE (kañue): Izen arrunta. Ganaduaren gernua kanporantz joateko ikuilutik 

kanporantz egoten den karkaba. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.: “aspaldiyon garnu asko joan da ta garbittu enbiko die kañuek !” 

Bizk.: aspaldian gernu asko joan da eta garbitu ein beharko dira kañuek ! 

Lit./Bat.: aspaldian gernu asko joan da eta garbitu egin beharko dira kañuek ! 

 

KAPATZA (kapatz): Izen arrunta. Artoa helduta batzerakoan garandu orduko kentzen 

zaion azala; kapatza ganaduentzako janari moduan erabiltzen da. (Azk. kapatsa, 3ª). 

Adib.: 

Herr.: “ kapatzetan sartunde iños konserbeu die gurien txarriyen txoisoak !” 

Bizk.: kapatzetan sartuta inoiz kontserbatu dira gurean txarriaren txorizoak ! 

Lit./Bat.: kapatzetan sartunda inoiz kontserbatu dira gurean txerriaren txorizoak ! 

 

KAPARRIE (kaparra): Izen arrunta. Animali batzuen bizkar gainean bizi den akaroa, 

eta berauen odola xurgatuz handitu egiten dena. (Azk. Kapar, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek saldiyek kaparrak be euko deus !” 
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Bizk.: horrek zaldiak kaparrak be eukiko ditu ! 

Lit./Bat.: horrek zaldiak kaparrak ere edukiko ditu ! 

 

KAPERIYOA (kaperiyo): Izen arrunta. Teilatuetan teila jarri aurretik ipintzen den 

egurra. Lehenengo kaperiyoa jartzen da eta honen gainetik teila. (Azk. Kapirio). 

Adib.: 

Herr.:  “geur arratzaldien kaperiyoa ipin bitzeu teillatueri !” 

Bizk.: gaur arratsaldean kaperiyoa ipini behar deutsagu teilatuari ! 

Lit./Bat.: gaur arratsaldean kaperiyoa ipini behar diogu teilatuari ! 

 

KAPOYE (kapoi): Izen arrunta. Txikitan, gizentzeko irentzen den oilaskoa. Lehenago 

gabonetako janari tipikoa zen. (Azk. Kapoin). 

Adib.:  

Herr.:  “antziñe gabon gabien kapoye jatesan beti !” 

Bizk.: aintzina gabon gabean kapoye jaten zan beti ! 

Lit./Bat.: aintzina gabon gauean kapoye jaten zen beti ! 

 

KARABIYE (karabi): Izen arrunta. Karea egiteko basoan prestatzen ziren 

tokiak.(karabiondoak). (Azk. Karabi). 

Adib.: 

Herr.:  “karabiyetan karie eiñ eta gero soloetan botaten san lenau !” 

Bizk.: karabiyetan karea ein eta gero soloetan botatzen zan lehenago ! 

Lit./Bat.: karabiyetan karea egin eta gero soloetan botatzen zen lehenago ! 
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KARBURUA (karburu): Izen arrunta. Argi indarrik ez zegoenean argia egiteko 

erabiltzen zen tresna. Karbonoa gorputz sinple batekin elkarturik eginiko konbinaketa 

karburu ontzian jarriz lortzen zuten argia. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “oniño urte asko estala karburua ibilltten san argiye eitteko !” 

Bizk.:  oraindik urte asko ez dala karburua ibiltzen zan argia eiteko ! 

Lit./Bat.:  oraindik urte asko ez dela karburua erabiltzen zen argia egiteko ! 

 

KARDULATZA (kardulatz): Izen arrunta. Soroan zein landan egoten diren 

arantzadun belar batzuk. (Azk. Kardu, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “kardulatzakiñ jositte dekeu landie da ebai biko die !” 

Bizk.: kardulatzakiñ josita daukagu landea eta ebagi beharko dira ! 

Lit./Bat.:  kardulatzakiñ josita dugu landa eta ebaki beharko dira ! 

 

KARMUKOA (karmuko): Izen arrunta. Behiak odolean izaten duten gaixotasun 

kutsakorra . (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “beiyek karmukoa euki eskero personari be laster kontagiyetan yakie !” 

Bizk.: behiek karmukoa euki ezkero pertsonai be laster kutsatzen jake ! 

Lit./Bat.: behiek karmukoa edukiz gero pertsonei ere laister kutsatzen zaie ! 

 

KARRASKILLOA (karraskillo): Izen arrunta. Zuhaitz mota bat da eta beronen azala 

egosi ondorengo ura edan ezkero tentsio arteriala bajatzen dela esaten dute. (Azk.-). 
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Adib.:  

Herr.:  “karraskilloan ure ona da tentsiñoa bajatzeko !” 

Bizk.: karraskilloan ura ona da tentsioa bajatzeko ! 

Lit./Bat.: karraskilloan ura ona da tentsioa bajatzeko ! 

 

KASKALLUE (kaskallu): 1ª Izen arrunta. Ur gosoetako arrain mota bat. (Azk.-). 2ª 

Adjetiboa. Pertsona bizkor eta biziaz esaten da. (Azk. Eskailo). 

Adib.: 

Herr.: “ainbet kaskallu arrapeu geu errekan !” 

Bizk.: hainbat kaskallu harrapau dogu errekan ! 

Lit./Bat.: hainbat kaskallu harrapatu dugu errekan ! 

 

KASKONDOA (kaskondo): Adjetiboa. Hamairu, hamalau urteko gaztetxoaz esan ohi 

da. (Azk. Kaskondu). 

Adib.:  

Herr.: “sure semie be kaskondutxue dau gero !” 

Bizk.: zure semea be kaskondutxue dau gero ! 

Lit./Bat.: zure semea ere kaskondutxue dago gero ! 

 

KATIETU: Aditza. Lotu edo engantxatu. (Azk. Katea). 

Adib.:   

Herr.: “sasiyen katietute geldittu nas basoan !” 

Bizk.:  sasian katietute gelditu naz basoan ! 
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Lit./Bat.:  sasian katietute gelditu naiz basoan ! 

 

KATXASIE (katxasa): Izen arrunta. Pertsona batek izaten duen ganora edo 

fundamentua. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “suk dekosun katxasias esiñ lei urrun urrun joan !” 

Bizk.:  zuk daukazun katxasias ezin leike urrun urrun joan ! 

Lit./Bat.: zuk duzun katxasias ezin daiteke urrun urrun joan ! 

 

KEDARRIE (kedar): Izen arrunta. Tximinietan kea pasatzean geratzen den zikinkeri 

baltza. (Azk. Kedar, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “tximiniye garbittu enbikeu ainbet kedarra deko ta !” 

Bizk.: tximinia garbitu ein beharko dogu hainbat kedarra dauka eta ! 

Lit./Bat.: tximinia garbitu egin beharko dugu hainbat kedarra dauka eta ! 

 

KEJURIE (kejura): Izen arrunta. Gaixotasunaz zein min hartu ondoren izaten den 

molestia edo pena, kejaz egon. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “egon esiñik dau ori umie ta badeko kejuren bat !” 

Bizk.:  egon ezinik dau hori umea eta badauka kejuren bat ! 

Lit./Bat.:  egon ezinik dago hori umea eta badu kejuren bat ! 
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KELEBETROA (kelebetro): Adjetiboa. Ganora eskaseko eta albo alboka dabilenaz 

esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “oiñ ainbet kelebetro ikusten da kalietan be bape ganora barik !” 

Bizk.: orain hainbat kelebetro ikusten da kaleetan be bat be ganora barik ! 

Lit./Bat.: orain hainbat kelebetro ikusten da kaleetan ere bat ere ganora gabe ! 

 

KETOA (keto): Adjetiboa. Pertsona motela edo geldoaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ongo gastiek keto garbiyek dies bape odolik estekie !” 

Bizk.: oraingo gazteak keto garbiak dira bat be odolik ez daukate ! 

Lit./Bat.:  oraingo gazteek keto garbiak dira bat ere odolik ez dute ! 

 

KEUKEGANERA (keukegan): Adberbioa. Urrun joan behar duzula adieratzeko 

erabiltzen da. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “nora joan bisu arratzaldien ba?” 

            lekuteko aman etzera, keukeganera ! 

Bizk.:  nora joan behar dozu arratsaldean ba ? 

           lekuteko amaren etxera, keukeganera ! 
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Lit./Bat.:  nora joan behar duzu arratsaldean ba ? 

               lekuteko amaren etxera, keukeganera ! 

 

KIKERIE (kikera): Izen arrunta. Edateko erabiltzen den euskarridun ontzi txikitxoa. 

(Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “ekarristesu kikerie ure edan deitan !” 

Bizk.:  ekarri eidazu kikerie ura edan deitan ! 

Lit./Bat.: ekar iezadazu kikerie ura edan dezadan ! 

 

KINKOMOYO: Adberbioa. Ederto, polito, dotore, egoki edo oso ondo egin dela, ibili 

dela, ... adierazten du. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “kinkomoyo ibilliko siñien bijan esta ?” 

Bizk.:  kikomoyo ibiliko zineten bidaian ez da ? 

Lit./Bat.: kinkomoyo ibiliko zineten bidaian ez da ? 

 

KIKILLTTU: Aditza. Gauza bat egiteko lehenengo prest egon eta gero atzerantz 

botatzea. (Azk. Kikildu). 

Adib.: 

Herr.: “kotxe barriye erosi bidabela jo ta ke ibilli de or da  kikillttu eiñye askenien !” 

Bizk.: kotxe barria erosi behar dabela jo eta ke ibili da hor eta kikillttu da azkenean ! 

Lit./Bat.: kotxe berria erosi behar duela jo eta ke ibili da hor eta kikillttu da azkenean ! 
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KINTZENIE (kintzena): Izen arrunta. Lan egin hilabetearen azkenean kobratzen den 

pagari deitzen zaio honela. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “geur dakat kintzenie etxera !” 

Bizk.:  gaur dakart kintzenie etxera ! 

Lit./Bat.:  gaur dakart kintzenie etxera ! 

 

KIRIKOLATZA (kirikolatz): Izen arrunta. Gorputzaren goikaldea punta gogorrez 

beterik duen marrazkari intsektujalea. (Azk. Kirikiño, 1ª) 

Adib.: 

Herr.:  “kirikolatz bi egon die geur soloan !” 

Bizk.:  kirikolatz bi egon dira gaur soloan ! 

Lit./Bat.: kirikolatz bi egon dira gaur soloan ! 

 

KIRIMILLETU: Aditza. Kiribildu. (Azk. Kirimilatu, 2ª-3ª). 

Adib.:  

Herr.:  “sokie kirimilletute dekot eta esiñ yot solteu be !” 

Bizk.:  sokea kirimilletute daukat eta ezin dot soltatu be ! 

Lit./Bat.:  soka kirimilletute daukat eta ezin dut soltatu ere ! 

 

KIRREUE: Aditza. Esate baterako ile kirimilatua. (Azk. Kiribillau). 

Adib.:  

Herr.: “orrek umiek deko ule kirreue !” 
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Bizk.:  horrek umeak dauka ile kirreue ! 

Lit./Bat.:  horrek umeak du ile kirreue ! 

 

KIRRISKADIE (kirriskada): 1ª Izen arrunta. Gauzak apurtu zein lehertzen direnean 

sortzen duten hots zakarra. (Azk. Kirrizka). 2ª Izen arrunta. Hortzak bata bestearen 

kontra ikutzean ateratzen duten hotsa. (Azk. Kirrizka). 

Adib.:  

Herr.:  “exixu agiñekiñ olako kirriskadarik atara !” 

Bizk.:  ez eizu haginekin horrelako kirriskadarik atara ! 

Lit./Bat.:  ez ezazu haginekin horrelako kirriskadarik atera ! 

 

KISKOLDU: Aditza. Larregi frijitu edo erre. (Azk. Kiskortu). 

Adib.: 

Herr.: “ niri okelie larrei kiskoldu barik gustetan yate !” 

Bizk.:  niri okelea larregi kiskoldu gabe gustatzen jata ! 

Lit./Bat.:  niri okela gehiegi kiskoldu gabe gustatzen zait ! 

 

KODAIÑIE (kodaiña): Izen arrunta. Belarra ebakitzeko erabiltzen den tresna. (Azk. 

Kodaiña). 

Adib.: 

Herr.:  “kodaiñie be mostute dau te sorrostu eiñ biko da !” 

Bizk.: kodaiñie be moztuta dago eta zorroztu ein beharko da ! 

Lit./Bat.: kodaiñie ere moztuta dago eta zorroztu egin beharko da ! 
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KONDOA (kondo): 1ª Izen arrunta. Zerbait erabili ondoren bertatik geratzen den 

zatitxoa edo hondakina. (Azk. Kondo). 2ª Adjetiboa. Haurrak txikiak direnean honela 

deitzen zaie. (Azk-). 

Adib.: 

Herr.:  “su oniño ume kondoa sara bakasiñoatan bakarrik joateko !” 

Bizk.:  zu oraindik ume kondoa zara oporretan bakarrik joateko ! 

Lit./Bat.:  zu oraindik ume kondoa zara oporretan bakarrik joateko ! 

 

KOLIÑETIE (koliñeta): Izen arrunta. Pastela. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “kafiaz artzeko koliñetie eiñ yot !” 

Bizk.: kafeagaz hartzeko koliñetie ein dot ! 

Lit./Bat.:  kafearekin hartzeko koliñetie egin dut ! 

 

KOLTXILLIE (koltxilla): Izen arrunta. Ohe gainean jartzen den estaldura edo koltxa. 

Aintzinakoek etxean egiten zituzten eta, lumazkoa zein mantekin egindakoa izan 

zitekeen. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “lenauko koltxillen batzuk guk badekeus oniño nunun gordeta !” 

Bizk.:  lehenagoko koltxillen batzuk guk badaukaguz oraindik nunbaiten gordeta ! 

Lit./Bat.:  lehenagoko koltxillen batzuk guk baditugu oraindik nonbait gorderik ! 

 

KOLTZIE (koltza): Izen arrunta. Lehenagoko baserrietan bigarren solairuan logela eta 

egongelaz aparte eskaileretatik zuzen dagoen sarrera modukoa. (ikus. Eskusela). (Azk.-). 
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Adib.:  

Herr.:  “pentzetan dot koltzan dauen armaiyoan dausela mantak gordeta !” 

Bizk.:  pentsatzen dot koltzan dagoen armairuan dagozela mantak gordeta ! 

Lit./Bat.:  pentsatzen dut koltzan dagoen armairuan daudela mantak gorderik ! 

 

KONKORTUTE (konkortu): Zahartzaro eta gaixotasunen eraginez konkor konkor 

eginda egotea. (Azk. Konkortu, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “ori gixona be oniño gastie da baya ondo konkortute dau !” 

Bizk.:  hori gizona be oraindik gaztea da baina ondo konkortute dau !  

Lit./Bat.:  hori gizona ere oraindik gaztea da baina ondo konkortute dago ! 

 

KONPRIMENTUE (konprimentu): Izen arrunta. Harrokeria. Normalean ezezkoa edo 

alderantzizkoa adierazteko erabiltzen da, hau da harrokeri eza. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “orixe andrie be bape konprimentu bakoa da ba !” 

Bizk.:  horixe andrea be bat be konprimentu bakoa da ba !  

Lit./Bat.:  horixe emakumea ere bat ere konprimentu gabekoa da ba ! 

 

KONTUXU: Interjekzioa. Harridurazko esaldietan erabiltzen den interjekzioa. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “oiñ kontuxu geldi egonda be bardiñ de eiñikoa eiñye dau te !” 

Bizk.: orain kontuxu geldi egonda be bardin da einikoa eginda dau eta ! 
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Lit./Bat.: orain kontuxu geldi egonda ere berdin da egindakoa eginda dago eta ! 

 

KOPUTXUE (koputxu): Eguneroko jatordu nagusietatik kanpo hartzen den janari 

apurra. (Azk. Kopau, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “beskariye  jan aurretik koputxu bet artu bieu !” 

Bizk.: bazkaria jan aurretik koputxu bat hartu behar dogu ! 

Lit./Bat.: bazkaria jan aurretik kopotxu bat hartu behar dugu ! 

 

KORROSKADIE (korroskada): 1ª Izen arrunta. Lo zaudenean ateratzen den zarata. 

(Azk. Korroska). 2ª Izen arrunta. Normalean jan ondoren urdaileko gasak ahotik bota 

zarata ateraz. (Azk. Korrok egin, 1ª) 

Adib.:   

Herr.: “lo egon sarenien selako korroskadak atarasusen !” 

Bizk.: lo egon zarenean zelako korroskadak atara dozuzan ! 

Lit./Bat.: lo egon zarenean nolako korroskadak atera dituzun ! 

 

KRISTEL: Interjekzioa. Zerbait bukatu dela adierazteko erabiltzen den esamoldea. 

“kito”ren sinonimotzat erabiltzen dela esan dezakegu.(Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “beiñ su telebisiñoa ikusten asi eskero kristel ! estau su ortik altzetakorik !”  

Bizk.: behin zu telebisinoa ikusten hasi ezkero kristel ! ez dau zu hortik altxatxekorik. 

Lit./Bat.: behin zu telebista ikusten hasiz gero kristel ! ez dago zu hortik altxatxekorik.  
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KUKULUE (kukulu): Izen arrunta. Artoak izaten duen gailurra edo goikaldea. 

Normalean garaiera dexentea hartzen duenean kendu egiten zaio “kukulu” hau lurrera ez 

erortzeko eta ganaduari ematen zaio jateko. (Azk. Kukulu, 1ª) 

Adib.: 

Herr.: “euriye asi orduko beiyentzako kukulugiñen noa solora !” 

Bizk.: euria hasi orduko behientzako kukulugiñen noa solora ! 

Lit./Bat.: euria hasi orduko behientzako kukulugiñen noa solora ! 

 

KUKUPRAKIE (kukupraka): Izen arrunta. Udaberrian gure landa eta mendietan 

ateratzen kolore moreko lorea. Esaten dutenez lore hau oso pozoingarria omen da. (Azk. 

Kukuporru) 

Adib.:  

Herr.:  “etze ondoko landan ainbet kukupraka dau !”   

Bizk.:  etxe ondoko landan hainbat kukupraka dago ! 

Lit./Bat.:  etxe ondoko landan hainbat kukupraka dago ! 

 

KUNIE (kuna): 1ª Izen arrunta. Adibidez tomatea zein piperra lerro batzuk jarraituz 

landatzen ari garenean eta terrenoaren irregulartasunagatik edo ezin baditugu lerro 

osoak jarraitu ba orduan beste lerro txikiago batzuk egiten dira besteekin bat ez 

datozenak.  (Azk.-). 2ª Izen arrunta. Normalean animalien kumeei deitzen zaie honela. 

(Azk. Kuna, 2ª). 

Adib.:  

Herr.:  “ pinu landarie sartzen ibili gara de ainbet kune atera bier ixen geus !” 
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Bizk.:  pinu landarea sartzen ibili gara eta hainbat kune atera behar izan doguz ! 

Lit./Bat.:  pinu landara sartzen ibili gara eta hainbat kune atera behar izan ditugu ! 

 

KURLOYE (kurloi): Izen arrunta. Txori mota bat. Tamainuz nahiko txikia, kolore 

gorriska eta mantxa beltzduna. (Azk. Kurriloe). 

Adib.: 

Herr.: “kurloyek be eurton hor artien eiñ yabe abiyie !” 

Bizk.:  kurloyek be aurton hor artean egin dabe habia  ! 

Lit./Bat.:  kurloyek ere aurton hor artean egin dute habia  ! 

 

KURRE (kur): Izen arrunta. Baserri munduan asko erabiltzen den hitza da; esate 

baterako udan, uzta garaian eta eguraldi txarrak egiten baditu, euriteak zein lehortea 

kasu baterako, uztarik ez da ia izaten, eta orduan esaten dute baserritarrek kurrek 

eraman dituela gauza guztiak. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ eurton esebe estau soloetan eroan deus kurrek danak !” 

Bizk.:  aurton ezerbe ez dau soloetan eroan ditu kurrek danak  ! 

Lit./Bat.:  aurton ezer ere ez dago soloetan eraman ditu kurrek denak  ! 

 

KURRUMUSKADIE (kurrumuskada): Izen arrunta. Pertsonek egiten duten urruma, 

kexa zein haserrea adierazteko. (Azk. Erremuskada). 

Adib.:  

Herr.:  “aittek atara daben kurrumuskadias ixilik egon bikeu !” 
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Bizk.:  aitak atara daben kurrumuskadias ixilik egon beharko dogu ! 

Lit./Bat.:  aitak atera duen kurrumuskadias ixilik egon beharko dugu ! 

 

KURTZULUE (kurtzulu): Interjekzioa. Harridurazko esaldietan sarritan erabiltzen 

den interjekzio partikula. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “baya su se kurtzulu esaten saus ori gusurre da ta !” 

Bizk.: baina zu ze kurtzulu esaten zagoz hori gezurra da eta ! 

Lit./Bat.: baina zu zer kurtzulu esaten zaude hori gezurra da eta ! 

 

KURUMIÑOA (kurumiño): Izen arrunta. Erlearen antzeko intsektua, bere eztenkada 

oso mingarria eta pozoitsua izaten da. (Azk. Kurubio). 

Adib.:  

Herr.: “kurumiño batek pikeuste ta eskue aundittute dekot !” 

Bizk.: kurumiño batek pikau daust eta eskua haundituta daukat ! 

Lit./Bat.:  kurumiño batek pikatu dit eta eskua haundituta dut ! 

 

KUSE (kus): Adjetiboa. Edozer gauza jatea gustatzen ez zaion aho fineko pertsona. 

Mokofina. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “ori  baño persona kusaurik esta egongo iñun !” 

Bizk.:  hori baino pertsona kusaurik ez da egongo inon ! 

Lit./Bat.:  hori baino pertsona kusaurik ez da egongo inon ! 
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KUSKURRE (kuskur): Izen arrunta. Ogiak izaten duen zatirik gogorrena edo 

sendoena, mamin gutxikoa. (Azk. Kuzkurtu, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “niri es emon kuskurrik jateko ostantzien agiñek apurtuko tas !” 

Bizk.:  niri ez emon kuskurrik jateko ostantzean haginak apurtuko dodaz ! 

Lit./Bat.:  niri ez eman kuskurrik jateko bestela haginak apurtuko ditut ! 

 

KUSUMENA (kusumen): Izen arrunta. Eztul larria, atragantatu. (Azk. Kusuman egin). 

Adib.:   

Herr.: “orrek dekon kusumenagas emoitzesu ur apur bet !” 

Bizk.:  horrek daukan kusumenagas emon eiozu ur apur bat ! 

Lit./Bat.:  horrek duen kusumenagas eman iezaizou ur apur bat ! 
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L 

LABADORIE (labadora): Izen arrunta. Legamia edo altxagarria. Esate baterako ogia 

altxatzeko eransten zaion orea. (Azk. Altsagarri). 

Adib.:  

Herr.: “geur labadora apur bet eros biko da biyer ogiye eitteko !” 

Bizk.: gaur labadora apur bat erosi beharko da bihar ogia eiteko ! 

Lit./Bat.: gaur labadora apur bat erosi beharko da bihar ogia egiteko ! 

 

LAIYE (lai): Izen arrunta. Antzinako baserritarrek soroa eskuz goldatzeko erabiltzen 

zuten hortz biko burdina, lau zenbakia alderantziz jarritako itxura dauka. (Azk. Lai, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:   “laiyias mañabat bier einikoa banas ni !” 

Bizk.:  laiyias makina bat behar eindakoa banaz ni ! 

Lit./Bat.: laiyias makina bat lan egindakoa banaiz ni ! 

 

LAKARRA (lakar): Adjetiboa. Adibidez terreno bat preparatzen da goldatuta, 

tomateak, piperrak, naboa, artoa zein beste edozer landatu edo ereiteko, landatu eta gero 

euria egiten badu lurrari geruza latz eta gogor bat egiten zaio landareentzat oso txarra 

dena. Goldatu eta gero lurrei euria egiten badie lurrak lakartu egin direla esaten dute 

baserritarrek (Azk. Lakar, 5ª). 

Adib.:  

Herr.:  “ondo egon da  soloa baya euriye eintzo da dana lakartute geldittue de !” 
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Bizk.:  ondo egon da soloa baina euria ein dautso eta dana lakartute gelditu da ! 

Lit./Bat.:  ondo egon da soloa baina euria egin dio eta dena lakartute gelditu da ! 

 

LAMADIE (lamada): Izen arrunta. Berotasun handia, eguzkiak zein suak eragindakoa. 

(Azk. Lama, 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “emen daben lamadias itto biot !” 

Bizk.:  hemen dagoen lamadias ito behar dot ! 

Lit./Bat.:  hemen dagoen lamadias ito behar dut ! 

 

LANGARRA (langar): Izen arrunta. Lainoa dagoenenan botatzen duen euri finari 

deitzen zaio honela. (Azk. Langar). 

Adib.: 

Herr.: “langarra da ta esiñ geur plaiyera joan !” 

Bizk.: langarra da eta ezin gaur plaiara joan ! 

Lit./Bat.: langarra da eta ezin gaur hondartzara joan ! 

 

LANPARDIE (lanparda): Izen arrunta. Pinadi bat botatzerakoan lurrean gelditzen 

diren adarrak. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “ainbet eguneko bierra dekeu oiñ an basoan lanpardak batzen !” 

Bizk.:  hainbat eguneko beharra daukagu orain han basoan lanpardak batzen ! 

Lit./Bat.:  hainbat eguneko lana daukagu orain han basoan lanpardak batzen ! 
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LANDA BEDARRA (landa bedar): Izen arrunta. Soroan landareen tartean ateratzen 

den bedar txarra. (Azk. Landa+Bedar). 

Adib.:   

Herr.: “ landa bedarres jositte dekeu solo txikiye !” 

Bizk.:  landa bedarres josita daukagu solo txikia ! 

Lit./Bat.:  landa bedarres josita daukagu solo txikia ! 

 

LANPARRA (lanpar): Izen arrunta. Lanbroa, euri fina. (Azk. Lanpar). 

Adib.: 

Herr.:  “lanparra asi deu firi-firi ta esiñ lei oiñ solora joan !” 

Bizk.:  lanparra hasi dau firi-firi eta ezin leike orain soloara joan ! 

Lit./Bat.:  lanparra hasi du firi-firi eta ezin daiteke orain solora joan ! 

 

LANTZIMIÑ: Adberbioa. Batzuetan, lantzean behin. (Azk. Lantzean-Behin). 

Adib.:  

Herr.: “ori mutillori lantzimiñ baño esta etorten !” 

Bizk.: hori mutil hori lantzimiñ baino ez da etorten ! 

Lit./Bat.:  hori mutil hori lantzimiñ baino ez da etortzen ! 

 

LAPATXIE (lapatxa): 1ª Izen arrunta. Ilean zein arropetan gogorki itsasten den lore 

edo hosto zabaleko belarra. (Azk. Lapats, 1ª). 2ª Adjetiboa. Kantsagarria, gogaikarria 

eta pelma den pertsonaz esan ohi da. (Azk.-). 

Adib.: 
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Herr.: “ori personie ondo lapatxie da benpeiñon !” 

Bizk.:  hori pertsonea ondo lapatxie da behinik behin ! 

Lit./Bat.:  hori pertsona ondo lapatxie da behinik behin ! 

 

LARAKOA (larako): Izen arrunta. Burpartika (burtira) burtadan sartzean, burdia 

buztarrira ondo finkatuta gera daiten jartzen den egurrezko topo edo ziria. (Azk. 

Larako). 

Adib.: 

Herr.: “gorostiyas enbiot larakoa bestie esta ondo sujetetan da !” 

Biz.: gorostiagaz ein behar dot larakoa bestea ez da ondo sujetetan eta ! 

Lit./Bat.: gorostiarekin egin behar dut larakoa bestea ez da ondo sujetatzen eta ! 

 

LARATZA (laratz): Izen arrunta. Beheko suan zintzilik dagoen burdin bati deitzen 

zaio honela, bertatik zintzilikatuta jartzen zituzten lapikoak eta ontziak jatekoa egiteko. 

Oraindik baserri askotako beheko suetan badago baina ez da erabiltzen.(Azk. Laratz, 

1ª). 

Adib.: 

Herr.: “txarriyen jatekoas ipiñsu galdarie laratzien !” 

Bizk.: txarriaren jatekoagaz ipini eizu galdara laratzien ! 

Lit./Bat.: txerriaren jatekoarekin ipin ezazu galdara laratzien ! 

 

LARRE BEDARRA (larre bedar): Izen arrunta. Larre eta zelaietako belardiak. 

(Azk.Larre, 1ª+Bedar, 1ª). 

Adib.: 
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Herr.: “larre bedarra jaten bota bieus landara beiyek !” 

Bizk.:  larre bedarra jaten bota behar doguz landara behiak ! 

Lit./Bat.: larre bedarra jaten bota behar ditugu behiak landara ! 

 

LARRIÑE (larriñ): Izen arrunta. Ikaztegia egiten zen tokia. Baserriak zituen larren 

izenarekin ezagutzen zen toki hau. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “len larriñe ixen sana oiñ dana piñu sartunde dekeu !” 

Bizk.:  lehen larriñe izan zana orain dana pinu sartuta daukagu ! 

Lit./Bat.:  lehen larriñe izan zena orain dena pinu sartuta daukagu ! 

 

LASTATEIYE (lastatei): Izen arrunta. Baserrietan ikuiluaren gainean, belar siku, lasto 

eta asauak (ikus. Asauak) gordetzeko tokia. (Azk. Lastategi). 

Adib.:  

Herr.:  “guk eurton lastateiye ondo beteta dekeu !” 

Bizk.: guk  aurton lastateiye ondo beteta daukagu ! 

Lit./Bat.: guk aurton lastateiye ondo beteta daukagu ! 

 

LATAKIE (lataka): Izen arrunta. Larreetan eta ganaduak solte ibil daitezan, egurrez 

zein metalez egiten diren hesiak. (Azk. Lataka). 

Adib.:  

Herr.: “landako latakie konpondu barik esin leis beiyek eroan hara !” 

Bizk.: landako latakie konpondu barik ezin leikez behiak eroan hara ! 
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Lit./Bat.: landako latakie konpondu gabe ezin daitezke behiak eraman hara ! 

 

LAUARTOA (lauarto): Izen arrunta. Morokila zein taloak egiteko erabiltzen den arto 

irina. Irina egin aurretik artoa laban sartzen da lehortzeko, hortik bere izena, laba+arto. 

(Azk. Labarto). 

Adib.:  

Herr.: “ biyer enbitas taloak lauartoas !” 

Bizk.: bihar ein behar dodaz taloak lauartoas ! 

Lit./Bat.: bihar egin behar ditut taloak lauartoas ! 

 

LAUORTZA (lauortz): Izen arrunta. Soroa eskuz goldatzeko erabiltzen zen lau 

hortzeko burdin bat, alderantziz jarritako sardeska baten itxura dauka. Laiye baino 

zerbait modernoagoa da. (Azk. Lauortz, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “lauortza artute solo sati galantak goldatzen gendusen !” 

Bizk.: lauortza hartuta solo zati galantak goldatzen genduzen ! 

Lit./Bat.: lauortza hartuta solo zati galantak goldatzen genituen ! 

 

LAUSKITTU: Aditza. Apurtu, zatitu, txikitu. (Azk. Lauzkitu, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “naboak beiyeri emon baño ariñau lauskittu eiñ bidie !” 

Bizk.:  naboak behiei emon baino arinago lauskittu ein behar dira ! 

Lit./Bat.: naboak behiei eman baino lehenago lauskittu egin behar dira ! 
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LAUSOTU: Aditza. Begira zerbait sartu eta gauzak zirriborrotsu ikusten direnean. 

(Azk. Lauso, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “satarriye sartu yat begire da lausotute ikusten dot !” 

Bizk.:  samarreria sartu jata begira eta lausotute ikusten dot ! 

Lit./Bat.:  samareria sartu zait begira eta lausotute ikusten dut ! 

 

LEGENA (legen): Izen arrunta. Animali zein pertsonak izaten duten sarnaren antzerako 

eritasun kutsakorra. (Azk. Legen). 

Adib.:  

Herr.: “beiyek legena deko urtetan da kontue euki biko da !” 

Bizk.:  behiak legena dauka urtetan eta kontua euki beharko da ! 

Lit./Bat.:  behiak legena du irtetzen eta kontua eduki beharko da ! 

 

LEI BALTZA (lei baltz): Izen arrunta. Normalean zero azpitiko tenperaturakin ematen 

den izotzaldi gogorra. Ez da ikusten besteak bezain ondo, eta mozorroz agertzen delako, 

hortik bere izena, lurra ere gogortu egiten du. (Azk. Lei, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “atzo aselako lei baltza botaban dana gogortute egon san !” 

Bizk.:  atzo ha zelako lei baltza bota eban dana gogortuta egon zan ! 

Lit./Bat.: atzo ha nolako lei baltza bota zuen dena gogortuta egon zen ! 
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LEIYE (lei): Izen arrunta. Izotzaldia. (Azk. Lei, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “leiye eiñ bidabela esan leike te lorak barrure sartu bikeus !” 

Bizk.:  leiye ein behar dauala esan leike eta lorak barrura sartu beharko doguz ! 

Lit./Bat.:  leiye egin behar duela esan daiteke eta lorak barrura sartu beharko ditugu ! 

 

LEKARRALDOA (lekarraldo): Izen arrunta. Izotzaldi gogorra. Honen eraginez ura, 

landareak, … izoztuta gelditzen dira. (Azk. Lei, 1ª zein Kikarraldo). 

Adib.:    

Herr.: “bart  bota daben lekarraldoak etxeurreko posue be ixostu eiñyeu !” 

Bizk.: bart bota dauan lekarraldoak etxe aurreko pozua be izoztu ein dau ! 

Lit./Bat.: bart bota duen lekarraldoak etxe aurreko pozua ere izoztu egin du ! 

 

LEPARDADIE (lepardada): Izen arrunta. Norbaiteri itxaron gabe ematen dioten 

ziztada, puntada, ezusteko ezatsegina. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ nobera ondo eiñ esiñik gero atzetik lepardadie emoteko !” 

Bizk.: norbera ondo ein ezinik gero atzetik lepardadie emoteko ! 

Lit./Bat.: norbera ondo egin ezinik gero atzetik lepardadie emateko ! 

 

LESIE (lesa): Izen arrunta. Basoan, euriteen ondorioz lur narratuek egiten dituzten zulo 

sakonak. (Azk. Leza). 

Adib.:  
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Herr.: “ euri itzelak eiñ yeus de ikusi enbiko da lesarik eiñ yaben basoan !” 

Bizk.: euri itzelak ein ditu eta ikusi ein beharko da lesarik ein dauan basoan ! 

Lit./Bat.: euri ikaragarriak egin ditu eta ikusi egin beharko da lesarik egin duen basoan ! 

 

LIGERRA (liger): Izen arrunta. Gatzatua eta gaztaia egiteko erabiltzen den gaia, berau 

hausnartzaile gazteek urdailean izaten dute. (Azk. Legar, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “pastoriegañe joan bide ligerretan biyer gatzatuek eitteko !” 

Bizk.: pastorearengana joan behar da ligerretan bihar gatzatuek eiteko ! 

Lit./Bat.: artzaiarengana joan behar da ligerretan bihar gatzatuak egiteko ! 

 

LIKIÑE (likiñ): Izen arrunta. Solido eta likidoen tartean dagoena, itsaskorra, inkakorra. 

(Azk. Likin, 3ª). 

Adib.:  

Herr.: “ori saltzie likiñ-likiñe dau te es yat gustetan !” 

Bizk.:  hori saltsea likin-likiñe dago eta ez jat gustetan ! 

Lit./Bat.:  hori saltsa likin-likiñe dago eta ez zait gustatzen ! 

 

LIMOI SAGARRA (limoi sagar): Izen arrunta. Lehen Euskal Herrian asko hedatua 

zegoen limoiaren itxura duen sagar mota bat.(Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “geur arratzaldien limoi sagarrak batzen joan bieu !” 

Bizk.: gaur arratsaldean limoi sagarrak batzen joan behar dogu ! 
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Lit./Bat.: gaur arratsaldean limoi sagarrak batzen joan behar dugu ! 

 

LIÑETASIYE (liñetasiye): Izen arrunta. Hotzaren hotzaz euri tantak izozturik erortzen 

direnean. “Iiñetasi” hitzaz ere asko erabiltzen da gauza bera esateko. (Azk. Iñetasi). 

Adib.:  

Herr.:  “goixaldien liñetasi saparrada itzelak bota deus !” 

Bizk.: goizaldean liñetasi zaparrada itzelak bota ditu ! 

Lit./Bat.: goizaldean liñetasi zaparrada ikaragarriak bota ditu ! 

 

LOKOTZA (lokotz): Izen arrunta. Zuhaitzean dagoenean gaztaina gordetzen duen 

pintxodun azalari deitzen zaio honela. (Azk. Lokots) 

Adib.: 

Herr.: “kastañek apartetan  ibil nas da or dausen lokotzakin kontus gero !” 

Bizk.:  gaztainak apartetan ibili naz eta hor dagozan lokotzakin kontuz gero !  

Lit./Bat.: gaztainak apartatzen ibili naiz eta hor dauden lokotzakin kontuz gero ! 

 

LUBANIE (lubana): Izen arrunta. Zelai eta belardietako lur tontortxuak sortzen 

dituzten hondonada xeheak. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “or gure beko landan ainbet lubana dau da kontus ibil bide tratoras !” 

Bizk.:  hor gure landan hainbat lubana dago eta kontuz ibili behar da traktoragaz ! 

Lit./Bat.: hor gure landan hainbat lubana dago eta kontuz ibili behar da traktorarekin ! 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 791

LUDOYE (ludoi): Izen arrunta. Gariak izaten duen gaixotasuna. Baserritarrek esaten 

dute, lehen hemen eskualdean garaia ereiten zenean, gariak ludoia izan ezkeroan gari 

irina beltzarana ateratzen zela. (Azk. Lodoe) 

Adib.: 

Herr.: “eurtongo urune illune da ludoye euki dabelako gariyek !” 

Bizk.: aurtongo uruna iluna da ludoye euki daualako gariak ! 

Lit./Bat.: aurtongo irina iluna da ludoye eduki duelako gariak ! 

 

LUKIYE (luki): Izen arrunta. Azeria. (Azk. Luki, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “eurton dana lukiye baño esta ikusten, ollo bat be eroaskue !” 

Bizk.:  aurton dana lukiye baino ez da ikusten, oilo bat ere eroan dauskue ! 

Lit./Bat.:  aurton dena lukiye baino ez da ikusten, oilo bat ere eraman digute ! 

 

LUKURRERUE (lukurreru): Adjetiboa. Zikotza edo zekena. Dirua aurreratu eta 

aurreratu dabilen pertsonaz esaten da. (Azk. Lukurreru). 

Adib.: 

Herr.:  “tamañuko lukurrerue bada ori gero !” 

Bizk.: tamainuko lukurrerue bada hori gero ! 

Lit./Bat.: tamainuko lukurrerue bada hori gero ! 

 

LUMETXIE (lumetxa): Izen arrunta. Lumaz eginiko bururdia. (Azk. Lumatsa, 3ª). 

Adib.: 
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Herr.:  “lumetxie etzien eitten genduen ollo lumekas da !” 

Bizk.: lumetxie etxean eiten genduan oilo lumeakaz eta ! 

Lit./Bat.: lumetxie etxean egiten genuen oilo lumekin eta ! 

 

LUPERIYE (luperi): Izen arrunta. Lupetza. Basaz eta urez beterik dagoen tokia. (Azk. 

Luperia). 

Adib.:  

Herr.: “kontus paseu ortik or daben luperiyegas !” 

Bizk.: kontuz pasau hortik hor dagoan luperiyegas ! 

Lit./Bat.: kontuz pasatu hortik hor dagoen luperiyegas ! 

 

LUPETZIE (lupetza): Izen arrunta. Basatza. (Azk. Lupetza). 

Adib.: 

Herr.: “or daben lupetzias selan ibill leike umie hor !” 

Bizk.: hor dagoen lupetzias zelan ibili leike umea hor  ! 

Lit./Bat.: hor dagoen lupetzias nola ibil daiteke haurra hor ! 

 

LURMENA (lurmen): 1ª Izen arrunta. Esate baterako lur sail baten artoa, garia zein 

beste edozer erein ondoren dana bete betean ernetzen denean, oso osorik. (Azk.-). 2ª 

Izen arrunta. Adibidez norbait euri zaparrada batek bete betean harrapatu duenean, 

lurmenik barik etorri dala esateko erabiltzen da, guztiz buztita. (Azk.-). 
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Adib.:  

Herr.: “orrek umiorrek esteu lurmenik be ekarri gero !” 

Bizk.: horrek ume horrek ez dau lurmenik be ekarri gero ! 

Lit./Bat.: horrek haur horrek ez du lurmenik ere ekarri gero ! 
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M 

MAKERIE (makera): Izen arrunta. Txerri emea. (Azk. Makera, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “ akordetan nas selako txarri makerie euki gendun urte baten !” 

Bizk.: akordatzen naz zelako txarri makerie euki genduan urte batean ! 

Lit./Bat.: gogoratzen naiz nolako txerri makerie eduki genuen urte batean ! 

 

MALLETU: Aditza. Norbaiteri edo zerbaiteri kolpea hartu ondoren ateratzen zaion 

moratoia edo sakonunea. (Azk. Mailatu, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “ori madariye ondo malletute dau !” 

Bizk.: hori madaria ondo malletute dago ! 

Lit./Bat.: hori madaria ondo malletute dago ! 

 

MAMELA (mamel): Izen arrunta. Latorrizko kontserba potoari deitzen zaio. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek mamelak atzamarra ebaikotzu eta botaixu basurera !” 

Bizk.: horrek mamelak atzamarra ebakiko deutsu eta bota eizu zaborrera ! 

Lit./Bat.: horrek mamelak atzamarra ebakiko dizu eta bota ezazu zaborrera ! 

 

MAMUKIYOA (mamukiyo): Izen arrunta. Hosto zabaleko belarra zein zuhaixka. 

Ganaduak enpatxuaz daudenean, mamukioa egosi eta bere ura ematen zaie. (Azk. 

Mamukio). 
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Adib.: 

Herr.: “beiye enpatxuas dau te mamukiyo ure prepareu biko da !” 

Bizk.: behia enpatxuagaz dago eta mamukiyo ura preparau beharko da ! 

Lit./Bat.: behia enpatxuarekin dago eta mamukiyo ura prestatu beharko da ! 

 

MANDO BEDARRA (mando bedar): Izen arrunta. Belar mota bat. (Azk. Mando-

belar). 

Adib.: 

Herr.: “or gure etzatzien be ainbet mando bedar asi de eurton !” 

Bizk.: hor gure etxe atzean be hainbat mando bedar hasi da aurton ! 

Lit./Bat.: hor gure etxe atzean ere hainbat mando bedar hasi da aurton ! 

 

MANDASKIE (mandaska): Izen arrunta. Baserri inguruetan baserritarrek lehenagoko 

denboretan egiten zituzten ur pozuak, baserri batzuetatik errekak urrun zeudelako. 

(Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “etzien estau urik eta mandaskara eroan biko die beiyek ura edaten  !” 

Bizk.: etxean ez dago urik eta mandaskara eroan beharko dira behiak ura edaten ! 

Lit./Bat.: etxean ez dago urik eta mandaskara eraman beharko dira behiak ura edaten ! 

 

MANGULE (mangul): Adjetiboa. Handi eta luzea den pertsonaz zein animaliaz esaten 

da. (Azk.-). 

Adib.:  
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Herr.: “ ori txala apur bet mangule da ta estotzue pageuko diñosun beste !” 

Bizk.: hori txahala apur bat mangule da eta ez dautsue pagauko dinozun beste ! 

Lit./Bat.: hori txahala apur bat mangule da eta ez dizue ordainduko dinozun beste ! 

 

MANIEU: Aditza. Preparatu, gertatu, jantzi. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “ amabiyetako mesara eldu gure bada manietan asi biko da !” 

Bizk.: hamabietako mezara heldu gura bada manietan hasi beharko da ! 

Lit./Bat.: hamabietako mezatara heldu nahi bada manietan hasi beharko da ! 

 

MANKEU: Aditza. Abere zein pertsona batek min hartzen duenean. (Azk. Mankatu, 

1ª). 

Adib.:  

Herr.: “ orrek txoriyek egoa mankeute deko esta mogidu be eitten da !” 

Bizk.:  horrek txoriak hegoa mankeute dauka ez da mugitu be eiten eta ! 

Lit./Bat.:  horrek txoriak hegoa mankeute du ez da mugitu ere egiten eta ! 

 

MANTARRAK (mantar): Izen arrunta. Trapu zaharrak. (Azk. Mantar, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “kamaran dekeun mantarteriye erre biot urrengo euriye danien !” 

Bizk.: kamaran daukagun mantarteriye erre behar dot hurrengo euria danean ! 

Lit./Bat.: kamaran dugun mantarteriye erre behar dut hurrengo euria denean ! 
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MANTUXE (mantux): Izen arrunta. Emakumezkoen kanpoaldeko ernaltze organoa.  

(Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “plaiyen mantuxe agiyen mañabat ibiltten die !” 

Bizk.: plaian mantuxe agirian makina bat ibiltzen dira ! 

Lit./Bat.: hondartzan mantuxe agirian makina bat ibiltzen dira ! 

 

MANTXUE (mantxu): Izen arrunta. Beso bat galduta duen pertsona. Beso bakarra edo 

eskumotza. (Azk. Mantsu). 

Adib.: 

Herr.:  “ori gixona mantxue da !” 

Bizk.:  hori gizona mantxue da ! 

Lit./Bat.:  hori gizona mantxue da ! 

 

MARDOA (mardo): Adjetiboa. Lodia, guria eta edarra den pertsonaz zein animaliaz 

esan ohi da. (Azk. Mardo, 2ª) 

Adib.:  

Herr.:  “ori umie be ondo mardoa dau te seuser jaten deu !” 

Bizk.: hori umea be ondo mardoa dago eta zerbait jaten dau ! 

Lit./Bat.: hori umea ere ondo mardoa dago eta zerbait jaten du ! 

 

MARIGORRINGOA (marigorringo): Izen arrunta. Naranja koloreko eta izpil beltzak 

dituen lau hegoko intsektu txikitxo bat. (Azk. Marigorringo). 
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Adib.:  

Herr.:  “or ortuen ainbet marigorringo dabill !” 

Bizk.:  hor ortuen hainbat marigorringo dabil ! 

Lit./Bat.:  hor ortuan hainbat marigorringo dabil ! 

 

MARKADORA (markador): Izen arrunta. Artoa ereiten denean soroan surkoak 

egiteko erabiltzen zen lanabesa; burdinazko hiru hortz ditu, eta astoak tiratuta erabiltzen 

da. Atzekaldean norbaitek oratzen dio lurrean hobeto sartzeko lanabesa eta surkoa ondo 

egin. (Azk. Marka, 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “markadora prest ipiñi tte arratzaldien artoa erein bide !” 

Bizk.: markadora prest ipini eta arratsaldean artoa erein behar da ! 

Lit./Bat.: markadora prest ipini eta arratsaldean artoa erein behar da ! 

 

MARKIE (marka): Izen arrunta. Baserritarrek artoa eta ereiteko erabiltzen duten hiru 

edo lau hortzeko golda. Lanabes hau normalean astoak tiratuta joaten da, eta pertsona 

bat oratzen burdinazko palak lurrean sartu daitezan indarra eginez. Lanabes honekin 

egiten dena da artoa ereiteko karkabatxoa, norberak aitzurrarekin egin beharrean. (Azk. 

Marka, 2ª/3ª) 

Adib.:  

Herr.:  “markie ta geuse gustiyek prepareu enbiko die arto ereitten joateko !” 

Bizk.: markie ta gauza guztiak preparau ein beharko dira artoa ereiten joateko ! 

Lit./Bat.: markie ta gauza guztiak prestatu egin beharko dira artoa ereiten joateko ! 
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MARMOTZA (marmotz): Adjetiboa. Pertsona toskoa, eta aurpegi iluna duenaz esaten 

da. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.: “ tamañuko marmotza bada orixe neskie be gero !” 

Bizk.: tamainuko marmotza bada horixe neskea be gero ! 

Lit./Bat.: tamainako marmotza bada horixe neska ere gero ! 

 

MARRAJIE (marraja): Adjetiboa. Beti besteen gauzetan musturra sartzen dabilen 

emakumeaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “ondo marrajie da ori andriori be !” 

Bizk.: ondo marrajie da hori andre hori be ! 

Lit./Bat.: ondo marrajie da hori andre hori ere ! 

 

MARRASA (marras): Izen arrunta. Plazara bendaja (Ikus. Bendajie) eramateko, sakuz, 

zein oihalaz eginiko toldo antzerakoa. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek kipulek marrasien eroango tas plasara biyer !” 

Bizk.: horrek kipulak marrasien eroango dodaz plazara bihar !  

Lit./Bat.: horrek kipulak marrasien eramango ditut plazara bihar ! 

 

MARROA (marro): Izen arrunta. Zuhaitz batzuei enborraren zati bat hutsik gelditzen 

zaienean honela deitzen zaie. Normalean haritz eta gaztainondoen marroak izaten dira, 

batzuetan erlauntza moduan ere erabiltzen dira. (Azk.Marro, 7ª). 
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Adib.: 

Herr.: “gastaiñe arbolieri marroa ebai bitzeu erle tokiye ipiñtteko !” 

Bizk.: gaztaina arboleari marroa ebai behar dautsagu erle tokia ipintzeko !  

Lit./Bat.: gaztaina zuhaitzari marroa ebagi behar diogu erle tokia ipintzeko ! 

 

MASALA (masal): Adjetiboa. Pertsona eder, lasai, ireki eta atsegina denaz esaten da. 

(Azk. Masal, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “masal masala da ori mutiltxue gero !” 

Bizk.: masal masala da hori mutiltxoa gero ! 

Lit./Bat.:  masal masala da hori mutiltxoa gero ! 

 

MASOATU: Aditza. Zantarkeri ugari eta ganora edo fundamentu eskasaz dabilen 

pertsonaz esaten da. (Azk. -) 

Adib.: 

Herr.: “nik pentzetan dot orixe be aspaldiyon masoatute dabillela !” 

Bizk.: nik pentsatzen dot horixe be aspaldian mosatute dabilela ! 

Lit./Bat.: nik pentsatzen dut horixe ere aspaldian masoatute dabilela ! 

 

MASTRIE (mastra): Izen arrunta. Patatak zein beste landare batzuk izaten dituzten 

hostoak (Azk. Mastra, 1ª) 

Adib.: 

Herr.: “patatiek be mastra andiye deko ta ainbet euko dabela esan lei !” 
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Bizk.: patatak be mastra handia dauka eta hainbat eukiko dabela esan leike ! 

Lit./Bat.: patatak ere mastra handia du eta hainbat edukiko duela esan daiteke ! 

 

MASUE (masu): Izen arrunta. Euriteen ondoren eta soloan zein ortuan gelditzen diren 

lur multzotxuak apurtzeko lanabesa, egurrezkoa, aitzurraren antzerakoa. (Azk.Mazo, 4ª) 

Adib.:  

Herr.: “aur ortuen dausen lur moltxoak be apurtuo biko dabe masuas edo !” 

Bizk.: hor ortuan dagozan lur multzoak be apurtu beharko dira masuas edo ! 

Lit./Bat.: hor ortuan dauden lur multzoak ere apurtu beharko dira masuas edo ! 

 

MASUSTRIE (masustra): Izen arrunta. Sasiak ematen duen fruitu txiki eta beltza. 

(Azk. Masusta, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “masustrek batu te mermeladie eiñ bieu !” 

Bizk.: masustrek batu eta mermelada ein behar dogu ! 

Lit./Bat.: masustrek batu eta mermelada egin behar dugu ! 

 

MATALG(A)EIYE (matalg(a)ei):  Izen arrunta. Artesieri (Ikus. Artesa) alderdi batetik 

bestera jartzen zaion, bost zentimetro zabaleran dituen ohol mehetxo bat, beronek 

erraztu baino ez du egiten baye (Ikus. Baye) bere gainean atzera eta aurrera erabiltzeko 

lana. (Azk. Matalgi). 

Adib.:  

Herr.:  “ogirik eiñ es arren oniño matalgeiyek gordeta dekeus !” 
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Bizk.: ogirik ein ez arren oraindik matalgeiyek gordeta daukaguz ! 

Lit./Bat.: ogirik egin ez arren oraindik matalgeiyek gordeta ditugu ! 

 

MATARRASIEN bota: Aditza. Baso edo pinudi bateko zuhaitz guztiak botatzea. 

(Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “piñudi geiyenak oiñ matarrasien botatettue !” 

Bizk.: pinudi gehienak orain matarrasien botaten dabez ! 

Lit./Bat.: pinudi gehienak orain matarrasien botatzen dituzte ! 

 

MATARRASKIE (matarraska): Adjetiboa. Ezerk izutu barik beti aurrera egiten duen 

emakume oso langile eta aktibaz esan ohi da. (Azk. Matarraska, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “ori neskie be bada gero matarraskie !” 

Bizk.: hori neskea be bada gero matarraskie ! 

Lit./Bat.: hori neska ere bada gero matarraskie ! 

 

MATASIE (matasa): Izen arrunta. Baserritarrek erabiltzen dute hitz hau, landare zein 

edozein begetazio multzoa adierazteko, esate baterako indaben matasa. (Azk.-) 

Adib.:  

Herr.:  “or dausen iñyaba matasakiñ paseu be esiñ lei eiñ !” 

Bizk.:  hor dagozan indaba matasakiñ pasau be ezin leike ein ! 

Lit./Bat.:  hor dauden indaba matasakiñ pasatu ere ezin daiteke egin! 
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MATXURIE (matxura): Izen arrunta. Ondo sendatu gabeko gaixotasun zein frakturan 

batek utzitako errestoa edo ondorena. (Azk. Matsura, 2ª). 

Adib.:  

Herr.:  “besoa apurtu nabenetik ortxe dekot matxurie beti emoteste min apur bet !” 

Bizk.: besoa apurtu nabenetik hortxe daukat matxurie beti emoten daust min apur bat ! 

Lit./Bat.: besoa apurtu nuenetik hortxe dut matxurie beti ematen dit min apur bat ! 

 

MAXA (max): Izen arrunta. Zerbait edo norbait balio eskaseko edo gutxitzat edukitzea. 

(Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ nik maxa deitzet orreri jersieri eta obe dosu au bestie erostie  !” 

Bizk.:  nik maxa deritzet horreri jertseari eta hobe dozu hau bestea erostea !  

Lit./Bat.:  nik maxa deritzet horri jertseari eta hobe duzu hau bestea erostea ! 

 

MEDELIÑE (medeliñ): Izen arrunta. Baserrietan, aurreko eta atzeko aldea banatzen 

duen pareta, hau da, ikuiluak eta sabaia, etxebizitzatik separatzen ditu. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “etzie dana konpondu bier bada medeliñe be jeurti biko da !”  

Bizk.:  etxea dana konpondu behar bada medeliñe be jaurti beharko da ! 

Lit./Bat.:  etxea dena konpondu behar bada medeliñe ere jaurti beharko da ! 

 

MEDREUE (medreu): Adjetiboa. Ederra, sendoa, indartsua. (Azk. Medrakaitz 

“medreu” hitzaren kontrakoa adierazten du, baina lagungarria da esanahia adierazteko). 
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Adib.: 

Herr.: “ sartun eiñ gendusen landarak baya estie bape medreu !” 

Bizk.: sartu ein genduzan landarak baina ez dira bat be medreu ! 

Lit./Bat.: sartu egin genituen landarak baina ez dira bat ere medreu ! 

 

MENDIE (menda): Izen arrunta. Lehenegoko denboretan baserritarrek garia ehotzeko 

errotara eramaten zuten eta ordainez irinaren parte bat uzten zioten errotaren jabeari. 

(Azk. Menda, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “artoan mendie da gariyen mendie diferentiek ixeten sien !” 

Bizk.: artoan mendie eta gariaren mendie diferenteak izaten ziran ! 

Lit./Bat.: artoan mendie eta gariaren mendie desberdinak izaten ziren ! 

 

MENDUE (mendu): Izen arrunta. Txertaketan zuhaitz edo landare batetan jartzen den 

beste mota bateko adartxoari deitzen zaio. (Azk. Mendu, 4ª). 

Adib.:  

Herr.:  “okanan mendue biot or dauen makatz sarrien estitzeko !” 

Bizk.: okaranaren mendue behar dot hor dagoen makatz zaharrean eztitzeko! 

Lit./Bat.: okaranaren mendue behar dut hor dagoen makatz zaharrean eztitzeko ! 

 

MENGALA (mengal): Adjetiboa. Pertsonan edo animalien bat ahula denean edo 

zerbait mehea denean. (Azk. Mengel, 1ª). 

Adib.: 
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Herr.: “ txal mengeltxue jaiyo da baya eiñgo da denporiegas !” 

Bizk. : txahal mengeltxue da baina eingo da denporeagaz ! 

Lit./Bat.: txahal mengeltxue da baina egingo da denborarekin ! 

 

MENOSA (menos): Adjetiboa. Gauza eskasa. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “orrek prakak apur bet menosak dies da artuxus bestiek !” 

Bizk.: horrek prakak apur bat menosak dira  eta hartu eizuz besteak ! 

Lit./Bat.: horrek prakak apur bat menosak dira eta har itzazu besteak ! 

 

MERDULE (merdul): Adjetiboa. Esate baterako gizaki edo animaliei buruz hitz egiten 

dugunean indartsua edo sendoa dela esango dugu, baina landareen munduari 

dagokionez esan nahi dana da ba landarea freskoa eta itxura ezin hobekoa dela. (Azk. 

Mardul). 

Adib.:  

Herr.: “ori larrosie ondo merdule dau gero !” 

Bizk.: hori larrosea ondo merdule dago gero  ! 

Lit./Bat.: hori larrosa ondo merdule dago gero! 

 

METXALA (metxal): Adjetiboa. Mehea eta eskasa denaz esaten da. (Azk. Metsal). 

Adib.:  

Herr.: “ori jersie metxala dosu te jantzi beste bat geur otz dau te !” 

Bizk.:  hori jertsea metxala dozu eta jantzi beste bat gaur hotz dago eta ! 

Lit./Bat.:  hori jertsea metxala duzu eta jantzi beste bat gaur hotz dago eta ! 
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MIESTU (miestu): Aditza. Asko dagoen tokitik batzuk kendu. Labore kontuetan eta 

hitz hau sarritan erabiltzen dute baserritarrek. Adibidez soroan landare asko erne diren 

tokian batzuk kendu. (Azk. Miets). 

Adib.:  

Herr.: “geur edo biyer arto soloa be miestu biko da mañabat dau an da !” 

Bizk.:  gaur edo bihar arto soloa be miestu beharko da makina bat dau han eta ! 

Lit./Bat.:  gaur edo bihar arto soloa ere miestu beharko da makina bat dago han eta ! 

 

MINBERIE (minbera): Izen arrunta. Zauriek ematen duten mina. (Azk. Minbera). 

Adib.: 

Herr.: “ atzamarra ebai dot eta minbera minbera dekot !” 

Bizk.: atzamarra ebagi dot eta minbera minbera daukat ! 

Lit./Bat.: atzamarra ebaki dut eta minbera minbera daukat ! 

 

MIÑE (miñ): 1ª Izen arrunta. Nahigabea, eritasuna, zentzazio ezatsegina. (Azk. Min, 

1ª). 2ª Izen arrunta. Pikantea. (Azk. Min, 4ª). 

Adib.: 

Herr.: “orrek piperrak miñ andiye dekie ta esiñ leis jan be eiñ !” 

Bizk.:  horrek piperrak miñ handia daukate eta ezin leikez jan be ein ! 

Lit./Bat.: horrek piperrak miñ handia dute eta ezin daitezke jan ere egin ! 

 

MINTZE (mintz): 1ª Izen arrunta. Arraultza gordetzen duen ondo gogortu gabeko 

oskola. (Azk. Mintz, 1ª). 2ª Izen arrunta. Edozein haragi motak izaten duen ehun mehe 

edo fina. (Azk. Mintz, 1ª ) 
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Adib.:  

Herr.: “ geur mintzik bako arrutzek eiñ yabes olloak !” 

Bizk.: gaur mintzik bako arraultzeak ein dabez oiloak ! 

Lit./Bat.: gaur mintzik gabeko arraultzeak egin dituzte oiloak ! 

 

MINTZEBAIYE (mintzebai): Izen arrunta. Atzamar puntetan sarritan egiten diren 

zauritxoak. (Azk. Intzebagi, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “aspaldiyon dekotas mintzebaiyek da miñ eittestie !” 

Bizk.: aspaldian daukadaz mintzebaiyek eta min eiten daustie ! 

Lit./Bat.: aspaldian ditut mintzebaiyek eta min egiten didate ! 

 

MIRRIYE (mirri): Adjetiboa. Pertsona eskasa, eta argala denaz esaten da. (Azk. Mirri 

1ª, Mirrin 1ª, Mirriz). 

Adib.: 

Herr.: “ori mutillori geixorik edo egongo san ondo mirriye dau te !” 

Bizk.: hori mutil hori gaixorik edo egongo zan ondo mirriye dago eta ! 

Lit./Bat.: hori mutil hori gaixorik edo egongo zen ondo mirriye dago eta ! 

 

MIRUE (miru): Izen arrunta. Lurralde hauetako hegazti harraparia. (Azk. Miru, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “gurean olloak eta kanpoan ibilli arren iños esteus eroan miruek !” 

Bizk.: gurean oiloak eta kanpoan ibili arren inoiz ez daus eroan miruek ! 
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Lit./Bat.: gurean oiloak eta kanpoan ibili arren inoiz ez ditu eraman miruek ! 

 

MISKE egon: Aditza. Nekatu gabe egotea, saltoka, dantzaka, txistuka, eta algaraka 

dabilen pertsona, miske dagoela esaten da; inoiz animalietaz ere esan da adibidez behi 

gazteak eta bere gaztetasuna eta adieraziz, hara honaka dabiltzanean. (Azk. Mizke, 2ª). 

Adib.:  

Herr.:  “ori beiye ondo miske dau orrek dabixen saltoak eta ... !” 

Bizk.:  hori behia ondo miske dau horrek dabiltzan saltoak eta ... ! 

Lit./Bat.:  hori behia ondo miske dago horrek dabiltzan saltoak eta ... ! 

 

MISKETU: Adjetiboa. Ondasun ugari duen pertsona, hain gauza askokin zer egin ez 

dakiela dagoenean “misketute” dagoela esaten da, harrotuta. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “dekon beste dirugas misketute dau da es daki ser eiñbe !” 

Bizk.: daukan beste dirugaz misketute dago eta ez daki zer egin be ! 

Lit./Bat.: duen beste dirurekin misketute dago eta ez daki zer egin ere ! 

 

MISKIÑE (miskiñ): Adjetiboa. Oso gutxi jaten duen pertsonaz zein animaliaz esaten 

da. (Azk. Mizkinda). 

Adib.:  

Herr.: “au gure umie baño miskiñaurik esta egongo munduen !” 

Bizk.:  hau gure umea baino miskiñaurik ez da egongo munduan ! 

Lit./Bat.:  hau gure umea baino miskiñaurik ez da egongo munduan ! 
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MOGARIE (mogara): Izen arrunta. Baserrietan, etxea sostenitzen etartearen erdian 

egoten den bi metro luzerako harri zilindrikoa. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “emengo bueltako baserri askok dekies mogarak etartietan !” 

Bizk.: hemengo bueltako baserri askok dauzkate mogarak etarteetan ! 

Lit./Bat.:  hemengo bueltako baserri askok dituzte mogarak etarteetan ! 

 

MOKOTZA (mokotz): Izen arrunta. Aita-amabitxiek beraien besoetakoei pazkoetan 

oparitzen dien ogi-talozko gozoa. (Azk. Mokots). 

Adib.:  

Herr.: “pasko da biyer da ekarkotzues aitxibitxiyek mokotzak!” 

Bizk.: pasko da bihar eta ekarriko dautsuez aitabitxiek mokotzak ! 

Lit./Bat.: pasko da bihar eta ekarriko dizkizue aitabitxiek mokotzak ! 

 

MOLDAKATXA (moldakatx): Adjetiboa. Edozein gauza berriri moldatzea oso zaila 

egiten zaion pertsonaz esaten da. (Azk. Moldakaitz). 

Adib.:   

Herr.: “moldakatx utze sara gero !” 

Bizk.: moldakatx hutsa zara gero ! 

Lit./Bat.: moldakatx hutsa zara gero ! 

 

MOLDANGASTU: Aditza. Esate baterako lan batean pila bat urte egin ondoren eta 

gero denboraldi luze batean utzi, berriz bueltatzerakoan praktika falta. (Azk. 

Moldakaiztu). 
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Adib.: 

Herr.: “aspaldiko urtietan estot ibilli kotxerik eta moldangastute nau !” 

Bizk.: aspaldiko urteetan ez dot ibili kotxerik eta moldangastute nago ! 

Lit./Bat.: aspaldiko urteetan ez dut ibili kotxerik eta moldangastute nago ! 

 

MOLTZOA (moltzo): 1ª Moltzotu. Aditza. Multzoa, gauzak bata bestearen gainean 

jarri, pilatu. (Azk. Moltzo, 1ª). 2ª Moltzo. Izen arrunta. Lapikoak eta garbitzeko 

erabiltzen den trapuzko ipitza edo estropajua. (Azk.Moltzo, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “ekarri eistesu moltzoa onek lapikoak apur bet garbitzeko !” 

Bizk.:  ekarri eidazu moltzoa honek lapikoak apur bat garbitzeko ! 

Lit./Bat.:  ekar iezadazu moltzoa hauek lapikoak apur bat garbitzeko ! 

 

MOMORROA (momorro):  Izen arrunta. Fantasma edo mamua. (Azk. momorro, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “eiñxu lo momorroa dator eta !” 

Bizk.: ein eizu lo momorroa dator eta ! 

Lit./Bat.: egin ezazu lo momorroa dator eta ! 

 

MONTORRA (montor): Izen arrunta. Zerbaiten multzo edo pilo handia. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “geur arratzaldien ori egur montorra txikittu biko da !” 

Bizk.:  gaur arratsaldean hori egur montorra txikitu beharko da ! 
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Lit./Bat.:  gaur arratsaldean hori egur montorra txikitu beharko da ! 

 

MORALLOA (morallo): Adjetiboa. Oso beltzaran edo moreno dagoen pertsonaz 

esaten da. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “alako moralloa sausen ... ainbet euski artungo sendun !” 

Bizk.:  halako moralloa  zagozen ... hainbat eguzki hartuko zenduan ! 

Lit./Bat.:  halako moralloa zauden ... hainbat eguzki hartuko zenuen !  

 

MORKOA (morko): Izen arrunta. 1ª Txorizoak eta koipetan edo oliotan gordetzeko 

erabiltzen den lurrezko potoa. (Azk. Morko, 1ª). 2ª Adjetiboa. Pertsona saskar eta 

toskoa denaz esaten da. (Azk. Morko, 2ª). 

Adib.:  

Herr.:  “morkoak be garbittu bikeus barriro txoixoak sartzeko oriyotan ¡” 

Bizk.: morkoak be garbitu beharko doguz txorizoak sartzeko oliotan ! 

Lit./Bat.: morkoak ere garbitu beharko ditugu txorizoak sartzeko oliotan ! 

 

MONYORRA (monyor): Izen arrunta. Langileei obra bat burutu ondoren (etxea, …) 

ematen zaien bazkaria, afaria ...(Azk. Monjor). 

Adib.: 

Herr.:  “teilletue eittie akabeu geu da monyorra eiñ bieu !” 

Bizk.: teilatua eitea akabeu dogu eta monyorra ein behar dogu ! 

Lit./Bat.: teilatua egitea bukatu dugu eta monyorra egin behar dugu ! 
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MOROKILLE (morokill): Izen arrunta. Arto irina ura eta gatza irakin ondoren lortzen 

den masa, hotzitu ondoren esne beroarekin jaten da. (Azk. Morokil, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “biyerko morokille dekeu geur eiñyot eta !” 

Bizk.: biharko morokille daukagu gaur ein dot eta ! 

Lit./Bat.: biharko morokille daukagu gaur egin dut eta ! 

 

MORROSIE (morrosa): Izen arrunta. Bobinoak gose direnean edo zerbait gertatzen 

zaienean egiten duten orroea. (Azk. Morros) 

Adib.: 

Herr.: “beiyek morrosaka daus eta bedarra edo seuser emon biyakie !” 

Bizk.: behiak morrosaka dagoz eta bedarra edo zeozer emon behar jake ! 

Lit./Bat.: behiak morrosaka daude eta bedarra edo zer edo zer eman behar zaie ! 

 

MOTIE (mota): Izen arrunta. Ereindako solo inguruetan belarrez dauden lur 

multzotxuak. (Azk. Mota, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “or motan daben bedar apurre ebai biot txalentzat !” 

Bizk.:  hor motan dagoen bedar apurra ebagi behar dot txahalentzat ! 

Lit./Bat.:  hor motan dagoen bedar apurra ebaki behar dut txahalentzat ! 

 

MUDEU: 1ª Aditza. Erropak aldatu. (Azk.-). 2ª Aditza. Esate baterako eguraldi 

eguzkitsua egotetik guztiz lainotuta jartzen denean. (Azk.-). 
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Adib.:  

Herr.: “euskiye egon da baya mudeu eiñ yeu te fresko dau oiñ geispetan !”  

Bizk.:  eguzkia egon da baina mudeu ein dau eta fresko dago orain gerizpetan ! 

Lit./Bat.:  eguzkia egon da baina mudeu egin du eta fresko dago orain gerizpetan ! 

 

MUKITTE BEDARRA (mukitte bedar): Izen arrunta. Soroan ortuarien artean 

ateratzen den belar mota bat. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “badekeu bierra orrek mukitte bedarrak ortik kentzen !” 

Bizk.: badaukagu beharra horrek mukitte bedarrak hortik kentzen ! 

Lit./Bat.:  badaukagu lana horrek mukitte bedarrak hortik kentzen ! 

 

MUKITTIE: Izen arrunta. Soroan ortuarien artean ateratzen den bedarra. (Mukitte 

bedarra eta mukittie ez dira berdinak). (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “mañabat mukitte urten da soloan ! 

Bizk.: makina bat mukitte urten da soloan !  

Lit./Bat.: makina bat mukitte irten da soloan ! 

 

MUKITTOA (mukitto): Izen arrunta. Beheko suan zein txapan erretzen den edozein 

egur tako. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “ekarxu mukittotxu bet bekosuan ipiñtteko !” 
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Bizk.: ekarri eizu mukittotxu bat beheko suan ipintzeko ! 

Bat./Lit.: ekar ezazu mukittotxu bat beheko suan jartzeko ! 

 

MURMUE (murmu): Izen arrunta. Katarroaz edo gripeaz gaudenean izaten den 

buruko mina, gogo txarra eta sukarra. (Azk. Murmu). 

Adib.:  

Herr.: “dekosun murmuas obeto ogera joaten basara !”  

Bizk.:  daukazun murmuas hobeto ohera joaten bazara ! 

Lit./Bat.: daukazun murmuas hobeto ohera joaten bazara ! 

 

MURMUSKETAN ibilli: Aditza. Marmarketan ibiltzea. (Azk. Murmuzika). 

Adib.: 

Herr.: “ orrepe beti murmusketan ibilltie baño estekola beste bierrik esan lei !” 

Bizk.: horrek be beti murmusketan ibiltzea baino ez daukola beste beharrik esan leike ! 

Lit./Bat.: horrek ere beti murmusketan ibiltzea baino ez duela beste lanik esan daiteke ! 

 

MUSKILLE (muskill): Izen arrunta. Sagarra zein madaria jan ostean gelditzen den 

hondakina. (Azk. Muskil, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “sagarra jaten sunien bota muskille basurera !” 

Bizk.: sagarra jaten dozunean bota muskille basurera ! 

Lit./Bat.: sagarra jaten duzunean bota muskille zaborrera ! 
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MUSTEGITTU: Aditza. Txahal txikiak eta bere amaren errapera eraman eta esnea 

probatzen emateari deitzen zaio honela. (Azk. Mustatu) 

Adib.: 

Herr.: “apurbet mustegittute ondo daus txalak beiyek esteko esne asko be ta !” 

Bizk.: apur bat mustegittute ondo dagoz txahalak behiak ez dauka esne asko be eta ! 

Lit./Bat.: apur bat mustegittute ondo daude txahalak behiak ez du esne asko ere eta ! 

 

MUSTIEN: Adberbioa. Haurrak ur putzuetan eta jolasten buzti buzti eginda pozik 

ibiltzen direnean . (Azk.- ) 

Adib.: 

Herr.: “ori mutiltxue be mustien pozik dabil ba or ur potxingoan e !” 

Bizk.: hori mutiltxoa be mustien pozik dabil hor ur potxingoan e ! 

Lit./Bat.: hori mutiltxoa ere mustien pozik dabil hor ur potxingoan e ! 

 

MUXEK: Izen arrunta. Inongo arrazoirik gabe negarrez eta zarataka hasiz mundu 

guztiarekin haserretzea. (Azk. Musiña). 

Adib.: 

Herr.: “oiñbe joan da muxekin ... nik estetzet aitzen !” 

Bizk.: orain be joan da muxekin ... nik ez dautset aitzen ! 

Lit./Bat.: orain ere joan da muxekin ... nik ez diot ulertzen ! 
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N 

NABARRA (nabar): 1ª Adjetiboa. Kolore ugari dituena, edo kolore beltza eta zuria. 

(Azk. Nabar, 1ª). 2ª Adjetiboa. Pertsona gangar eta zaratatsua dena. (Azk. Nabar, 6ª). 

Adib.: 

Herr.:  “bei nabarra erosi geu atzo Abadiñon !” 

Bizk.: behi nabarra erosi dogu atzo Abadinon ! 

Lit./Bat.: behi nabarra erosi dugu atzo Abadinon ! 

 

NANARIE (nanara): Adjetiboa. Normalean pertsonak izan dezakeen fundamentu 

eskasaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “suk dekosun nanarias estaitt nosko amaittuko sun ori bierra !” 

Bizk.: zuk daukazun nanarias ez dakit noizko amaituko dozun hori beharra ! 

Lit./Bat.: zuk duzun nanarias ez dakit noizko bukatuko duzun hori lana ! 

 

NARDAKIE (nardaka): Izen arrunta. Esate baterako idiekin zein behiekin soloa 

goldatzen gabiltzanean golda hori buztarriaz lotzen duen egur sendoa da nardaka, 

luzeran nardia baino zerbait laburragoa eta goldari oratzeko duen katea ere nardiarena 

baino laburragoa da. (Azk. Nardaka, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “idi probetan nardakie solteu de da gero ainbet lusetu die probak !” 

Bizk.: idi probetan nardakie soltau da eta gero hainbat luzatu dira probak ! 
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Lit./Bat.: idi probetan nardakie soltatu da eta gero hainbat luzatu dira probak ! 

 

NARDIYE (nardi): Izen arrunta. Idi, zaldi, asto probetan harria eta buztarria lotzen 

duen egur sendoz eginiko pieza luzea. Pieza honek bai buztarrira lotzen duen puntan 

zein harria lotzen duenekoan burdinazko gantxo bat izaten du, azken punta honetan 

nardakak izaten duen baino kate luzeagoarekin, harriari oratu eta probalekuan buelta 

eman behar duenean errazago izateko. (Azk. Nardai, 2ª) 

Adib.: 

Herr.: “idi probak daus biyer Meatan da nardiye be prest euki biko da !”  

Bizk.:  idi probak dagoz bihar Mendatan eta nardiye be prest euki beharko da ! 

Lit./Bat.: idi probak daude bihar Mendatan eta nardiye ere prest eduki beharko da ! 

 

NARRA (nar): Izen arrunta. Lehenagoko denboretan baserrietan eta erabiltzen zen lera, 

egurraz eginikoa zen eta behiak tiratuta erabiltzen zen. (Azk. Nar, 2ª) 

Adib.: 

Herr.: “terreno aldapatsuetan eta narra erabilltten san burdiye baño geiyau !” 

Bizk.: terreno aldapatsuetan eta narra erabiltzen zan burdia baino gehiago ! 

Lit./Bat.: terreno aldapatsuetan eta narra erabiltzen zen burdia baino gehiago ! 

 

NARRASA (narras): 1ª Adjetiboa. Pertsona baldarra, ezergatik arduratzen ez dena. 

(Azk. Narras). 2ª Izen arrunta. Eguraldi eskasa, iluna, euriaz, hotzaz, ... (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “geur dekeun egun narrasas soloan be esiñ lei bierrik eiñ !” 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 818

Bizk.: gaur daukagun egun narrasas soloan be ezin leike beharrik ein ! 

Lit./Bat.: gaur dugun egun narrasas soloan ere ezin daiteke lanik egin ! 

 

NARRATUE (narratu): Izen arrunta. Euriteen ondorioz baso zein landetan sortzen 

diren lur mugimenduak. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “beiyek ibilltten dien landan be itzelesko narratue eiñye atzo !” 

Bizk.: behiak ibiltzen diran landan be itzalezko narratue ein da atzo ! 

Lit./Bat.: behiak ibiltzen diren landan ere ikaragarrizko narratue egin da atzo ! 

 

NESIYOA (nesiyo): Adjetiboa. Erraz haserretzen dena, beti berea eta besteenari 

kasurik ez diena egiten, inozoa. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “ori umie selan nesiyotute plantetan da gero !” 

Bizk.:  hori umea zelan nesiyotute paretan da gero ! 

Lit./Bat.:  hori umea nola nesiyotute jartzen da gero ! 
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O 

ODOLAN ALDIYE (odolan aldi): Izen arrunta. Abereak izaten duten gaixotasuna, 

batez ere txerriak. Sukarra eta larru azaleko mantxa gorrien bitartez adierazten da. (Azk. 

Odolaldi). 

Adib.:  

Herr.: “txarriyek odolan aldiye dekonien ona ixeten da belarri puntie ebatie !” 

Bizk.: txerriak odolan aldiye daukanean ona izaten da belarri puntea ebagitzea ! 

Lit./Bat.: txerriak odolan aldiye duenean ona izaten da belarri punta ebakitzea ! 

 

OGESERUE (ogeseru): Izen arrunta. Antzina, ohearen parean goikaldetik 

zintzilikatuta jartzen ziren gortina antzekoak, goitik behera zetorren hautsa eta 

zikinkeriak ohea zikin ez zezan. (Azk. Oezeru). 

Adib.:  

Herr.: “ kamaratik kuartuetara  eutz asko dator da ogeserue ipiñi bide oyetan  !” 

Bizk.:  kamaratik logelatara hauts asko  dator da ogeserue ipini behar da oheetan ! 

Lit./Bat.: ganbaratik logeleetara hauts asko dator eta ogeserue ipini behar da oheetan ! 

 

OGEIKARRIYE (ogeikarri): Adjetiboa. Pertsona nekagarri eta pelma dena. (Azk. 

Gogaikarri). 

Adib.: 

Herr.: “ori de ogeikarriye berana konsegidu artien geldittu es !” 

Bizk.:  hori da ogeikarriye berena lortu artean gelditu ez ! 
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Lit./Bat.:  hori da  ogeikarriye berena lortu artean gelditu ez ! 

 

OIÑESTARRIYE (oiñestarri): Izen arrunta. Tximista batek zerbait harrapatu eta erre 

egiten duenean. (Azk. Oiñaztarri). 

Adib.: 

Herr.:  “emendixik urrun barik jeusi de oiñestarriye !” 

Bizk.:  hemendixik urrun barik jausi da oiñestarriye ! 

Lit./Bat.:  hemendixik urrun gabe jausi da oiñestarriye ! 

 

OKILLE (okill): Izen arrunta. Zuhaitzen enborrak zulatuz, biribil biribilean habiak 

moldatzen dituen hegaztia. (Azk. Okil, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “etzeurreko piñuen eiñ yeu okillek abiyie eurton !” 

Bizk.: etxe aurreko pinuan ein dau okillek habia aurton ! 

Lit./Bizk.: etxe aurreko pinuan egin du okillek habia aurton ! 

 

OKOTZA (okotz): Izen arrunta. Gizakiak ahoaren azpikaldean duen irtenunea. (Azk. 

Okotz). 

Adib.: 

Herr.: “okotzien dekosun eridie nun eiñsu ?” 

Bizk.: okotzien daukazun eridea non ein dozu ? 

Lit./Bat.: okotzien duzun zauria non egin duzu ? 
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OLATATU: Aditza. Zerbait guztiz gogortuta dagoenean esaten da. Esate baterako 

baserritarrek lehorte baten ondoren lurrak olatatuta daudela esaten dute, edo ogia bera 

egun batzutan eduki ezkero olatatu egiten da. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “ori ogiye olatatute dau te nik esiñ yot jan !”  

Bizk.: hori ogia olatatute dago eta nik ezin dot jan ! 

Lit./Bat.: hori ogia olatatute dago eta nik ezin dut jan ! 

 

OLOA (olo): Izen arrunta. Zaldi, hegazti eta beste abereei ematen zaien zereale mota 

bat. (Azk. Olo, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “oloa ona ixeten da beiyentzat be !” 

Bizk.: oloa ona izaten da behientzat be ! 

Lit./Bat.: oloa ona izaten da behientzat ere ! 

 

OLLOGORRA (ollogor): Izen arrunta. Oilagar. Zango luze, moko zuzen luze eta 

kolore beltzarana duen hegaztia. (Azk. Oilagor). 

Adib: 

Herr.:  “len oillogor asko be geiyau egoten san emendik !” 

Bizk.: lehen oillogor askoz be gehiago egoten zan hemendik ! 

Lit./Bat.: lehen oillogor askoz ere gehiago egoten zen hemendik ! 
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OLLO LOKIE (ollo loka): 1ª Izen arrunta. Arraultzak habian berotuz txitak ateratzeko 

prest dagoen oilanda. (Azk. Oilaloka). 2ª Adjetiboa. Urduritasunaz geldiezina duen 

pertsonaz ere esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “ori mutillori ollo-lokie da esta geldittu momentu baten be !” 

Bizk.: hori mutil hori ollo-lokie da ez da gelditu momentu batean be ! 

Lit./Bat.: hori mutil hori ollo-lokie da ez da gelditu momentu batean ere ! 

 

ONDOKERRA (ondoker): Izen arrunta. Enborra oker itxurakoa duten zuhaitzak, 

normalean urkiak izaten dira. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “guk  lengunien be ekarri gendun ondoker bat basotik !” 

Bizk.: guk lehengo egunean be ekarri genduan ondoker bat basotik ! 

Lit./Bat.: guk lehengo egunean ere ekarri genuen ondoker bat basotik ! 

 

ONDRIE (ondra): Izen arrrunta. Elizkizuna edo funerala. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.:  “Andra Mariye martireko kukue espadator ondrak eiñ bidies !” 

Bizk.:  Andra Mari martirako kukua ez badator ondrak ein behar dira ! 

Lit./Bat.: Andra Mari martireko kukua ez badator ondrak egin behar dira ! 

 

ONILLE (onill): Izen arrunta. Lehenagokoek txorizoak zein odolkiak egiteko 

erabiltzen zuten latoizko inbutu txikitxoa. (Azk. Onil). 
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Adib.:   

Herr.: “len onillas ainbet denpora tardetan san txoixoak eskus eitten !” 

Bizk.: lehen onillas hainbat denbora tardatzen zan txorizoak eskuz eiten ! 

Lit./Bat.: lehen onillas hainbat denbora tardatzen zen txorizoak eskuz egiten ! 

 

ONKOMUNE (onkomun): Izen arrunta. Esate baterako baserritarrek esaten dute ba 

behientzako belar on gutxi eta eskas asko dutenean, lehenengo on guztia eman 

beharrean eta gero eskasa, biekaz “onkomuna” egiten dela, ona eta eskasa biak bat 

eginik. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “au bedar berdie da gosoa da bestiegas onkomune eiñye jango dabe beiyek !” 

Bizk.: hau bedar berdea da gozoa eta besteagaz onkomune einda jango dabe behiak ! 

Lit./Bat.: hau belar berdea da gozoa eta bestearekin onkomune eginda jango dute 

behiak ! 

 

ONTZIE (ontza): Izen arrunta. Esate baterako txokolate tabletatik hartzen den zatitxoa. 

(Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “txokolate ontza batzuk eroan bitas beiyendetarako !” 

Bizk.: txokolate ontza batzuk eroan behar dodaz meriendarako ! 

Lit./Bat.: txokolate ontza batzuk eraman behar ditut meriendarako ! 

 

ONTZU: Adberbioa. Gauza bat edo ekintzan bat orain dela denbora gutxi gertatu dela 

adierazteko erabiltzen da. (Azk. Ontsu, 2ª). 
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Adib.: 

Herr.:  “ontzu etorri de mutikoa eskolatik !” 

Bizk.: ontzu etorri da mutikoa eskolatik ! 

Lit./Bat.: ontzu etorri da mutikoa eskolatik ! 

 

ONURIE (onura): Izen arrunta. Ondasunak. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “orren andrien onurias be jabetuko da nonor esteko familirik baya !” 

Bizk.: horren andrearen onurias be jabetuko da norbait ez dauka familiarik baina ! 

Lit./Bat.: horren emakumearen onurias ere jabetuko da norbait ez du familiarik baina ! 

 

OÑETZA (oñetz): Izen arrunta. Esate baterako lurrean ibiltzean oinek uzten duten 

arrastoa edo marka. (Azk. Oiñatz). 

Adib.:  

Herr.:  “oñetzak emen daus de emendik paseuko sien saldiyek !” 

Bizk.: oñetzak hemen dagoz eta hemendik pasauko ziran zaldiak ! 

Lit./Bat.: oñetzak hemen daude eta hemendik pasatuko ziren zaldiak ! 

 

OPILLE (opill): Izen arrunta. Itxura biribileko ogi txikitxoa. (Azk. Opil, 3ª). 

Adib.: 

Herr.:  “nik opille eroangot  amaiketakoa eitteko !” 

Bizk.:  nik opille eroango dot hamaiketakoa eiteko ! 

Lit./Bat.:  nik opille eramango dut hamaiketakoa egiteko ! 
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ORANDILLIE (orandilla): Izen arrunta. Madari mota bat.(Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “guri be galdu yaku orandillien arbolie !” 

Bizk.: guri be galdu jaku orandillien arbolea ! 

Lit./Bat.: guri ere galdu zaigu orandillien zuhaitza ! 

 

ORBELA (orbel): Izen arrunta. Lurrera eroritako hosto lehor multzoari deitzen zaio 

honela. (Azk. Orbel, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “or arte aspiyen mañabat orbel dau te arratsaldien batu biko die !” 

Bizk.:  hor arte azpian makina bat orbel dago eta arratsaldean batu beharko dira ! 

Lit./Bat.: hor arte azpian makina bat orbel dago eta arratsaldean batu beharko dira ! 

 

ORBELDERIE (orbeldera): Izen arrunta. Gaztaina, haritz, pago zein hostodun beste 

zuhaitz batzuen derdama lehorrei deitzen zaie. (Azk. Orbel, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “etzeurrien orrek orbelderak motz eitten dabe ta batu  biko dies !” 

Bizk.: etxe aurrean horrek orbelderak motz eiten dabe eta batu beharko dira ! 

Lit./Bat.: etxe aurrean horrek orbelderak motz egiten dute eta batu beharko dira ! 

 

ORDOTZA (ordotz): Izen arrunta. Txerri arra. (Azk. Ordots). 

Adib.:  

Herr.:  “guk geuk oiñ beti eukitteus ordotzak !” 
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Bizk.: guk geuk orain beti eukitzen doguz ordotzak ! 

Lit./Bat.: guk geuk orain beti edukitzen ditugu ordotzak ! 

 

ORIE (ora): Izen arrunta. Arto irina ur epelaz nahastuaz masa bat eginez hegaztiei 

ematen zaien janaria.  (Azk. Ora, 1ª) 

Adib.: 

Herr.: “ora pur bet emon biko yakie or dausen olloari geur ez dabe ezer jan eta !” 

Bizk.: ora apur bat eman beharko jake hor dagozan oiloai gaur ez dabe ezer jan eta ! 

Lit./Bat.: ora apur bat eman beharko zaie hor dauden oiloei gaur ez dute ezer jan eta ! 

 

ORIEU: Aditza. Toki itxietara airea sartzen utzi, logelan, jangelan ... (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.:  “eskatzien daben beste keas apur bet orietako bentanie edei biko da !” 

Bizk.: eskatzean dagoen beste kegaz apur bat orietako bentanea edegi beharko da ! 

Lit./Bat.: sukaldean dagoen beste kearekin apur bat orietako lehioa ireki beharko da ! 

 

ORKATILLIE (orkatilla): Izen arrunta. Zangoak eta oinak bat egiten duen lekua. 

(Azk. Orkatila, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “orkatillie trokatu dot eta miñegas nau !” 

Bizk.: orkatillie trokau dot eta minegaz nago ! 

Lit./Bat.: orkatillie trokatu dut eta minarekin nago ! 
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ORMASAK (ormasa): Izen arrunta. Karotidak dira, abere bertebradoetan zamaren 

alderdi bietatik odola burura eramaten duten arteria bi. Pertsona bat oso argal dagoenean 

“ormasak” ere ikusi egiten zaizkiola esaten da. (Azk. Ormaza). 

Adib.:  

Herr.:  “argalan argalas ormasak be ikusi eitten yakos !” 

Bizk.:  argalaren argalagaz ormasak be ikusi eiten jakoz ! 

Lit./Bat.:  argalaren argalarekin ormasak ere ikusi egiten zaizkio ! 

 

ORPOA (orpo): Izen arrunta. Giza oinaren atzekaldea. (Azk. Orpo, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek sapatak orpoan miñ eittestie !” 

Bizk.:  horrek zapatak orpoan min eiten daustie ! 

Lit./Bat.:  horrek zapatak orpoan min egiten didate ! 

 

ORRASISTUE (orrasistu): Izen arrunta. Zahia zein zorriak kentzeko erabiltzen zen 

hortz estuko orrazia. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr .: “antziñe danori pasetaskuen orrasistue da arek bai eitten ban miñ !” 

Bizk.:  antzina danori pasetan euskuen orrasistue da harek bai eiten eban min ! 

Lit./Bat.:  aintzina denoi pasatzen ziguten orrasistue eta hark bai egiten zuen min ! 

 

ORROYE (orroi): Izen arrunta. Oihua, garrasia, deihadarra. (Azk. Orroe). 

Adib.: 
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Herr.: “ixen dan orroyegas se paseu den ikusten joan bikeu !” 

Bizk.: izan dan orroyegas zer pasau dan ikusten joan beharko dogu ! 

Lit./Bat.: izan den orroyegas zer gertatu den ikusten joan beharko dugu ! 

 

ORTIOSA (ortios): Adjetiboa. Gauzak zuzen, metodo eta ordenu batez egiten dituenaz 

esaten da. (Azk. Ortioz 1ª/2ª). 

Adib.:   

Herr.:  “gastetxuek die baya bierra ortios eitten dakiye gero !” 

Bizk.: gaztetxuak dira baina beharra ortios eiten dakite gero ! 

Lit./Bat.: gaztetxuak dira baina lana ortios egiten dakite gero ! 

 

OSALIE (osala): Izen arrunta. Naboa eta erremolatxa egosi ondoren garagar irinaz 

nahastuta txerriei ematen zaien janaria. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “osalie prepareu biko da txarriyek gose die ta !” 

Bizk.: osalie preparau beharko da txarriak gose dira eta ! 

Lit./Bat.: osalie gertatu beharko da txerriak gose dira eta ! 

 

OSTAS-OSTAS: Adberbioa. Justu justuan.  (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek kotxiek ostas ostas igon deu aldatza !” 

Bizk.: horrek kotxeak ostas ostas igo dau aldapea ! 

Lit./Bat.: horrek kotxeak ostas ostas igo du aldapa ! 
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OTABARRIE (otabarra): Izen arrunta. Mendian ateratzen den zuhaixka, metro bat 

inguruko altuera hartzen du, lore horiak izaten ditu eta hostoak izan beharren pintxoak 

izaten ditu. Batzuetan ogia ere gogorra dagoela adieratzeko “otabarrie” baino 

gogorragoa dela esaten da, edo pertsona bat zakarra bada “otabarrie” bezain ligorra dela 

esaten da. (Azk.Otabar). 

Adib.:  

Herr.: “geur nik estakitt ser dekosun  baya otabarrie baño ligorrau saus !” 

Bizk.: gaur nik ez dakit zer daukazun baina otabarrie baino ligorrago zagoz ! 

Bat./Lit.:  gaur nik ez dakit zer duzun baina otabarrie baino ligorrago zaude ! 

 

OTZAKILLE (otzakill): Izen arrunta. Beti hotz sentitzen duen pertsona. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “selako otzakille sara baya ... gaur ez badago hotzik  !” 

Bizk.:  zelako otzakille zara baina ... gaur ez badago hotzik ! 

Lit./Bat.: nolako otzakille zara baina ... gaur ez badago hotzik ! 
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P 

PANTORRILLIE (pantorrilla): Izen arrunta. Berna, zangoaren atzekaldean dagoen 

bola itxurako alde haragitsua. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “arratzaldien aiñke eiñ yoste txakurrek pantorrillen !” 

Bizk.:  arratsaldean haginka egin daust txakurrak pantorrillen ! 

Lit./Bat.:  arratsaldean haginka egin dit txakurrak pantorrillen ! 

 

PAPARGORRIYE (papargorri): Izen arrunta. Txindorra, txantxangorria, txoritxo 

kantaria. (Azk. Papar-gorri). 

Adib.: 

Herr.:  “untxe udaberriyen asten die papargorriyek etorten !” 

Bizk.: oraintxe udaberrian hasten dira papargorriyek etorten ! 

Lit./Bat.: oraintxe udaberrian hasten dira papargorriyek etortzen ! 

 

PARAKESTA (parakest): Adjetiboa. Oso urduria eta geldi egon ezina duenaz esaten 

da. (Azk. Parakesta). 

Adib.:  

Herr.: “au umie dan parakestas lo dauenien be estaitt selan egoten dan geldi!”  

Bizk.: hau umea dan parakestas lo dagoenean be ez dakit zelan egoten dan geldi ! 

Lit./Bat.: hau haurra den parakestas lo dagoenean ere ez dakit nola egoten den geldi ! 
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PARRASTADIE (parrastada): Izen arrunta. Edozein likidoren isurketa. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  "ardauan parrastada bat botaste ta garbittu bikot txamarrie !” 

Bizk.:  ardauaren parrastada bat bota deust eta garbitu beharko dot txamarrea ! 

Lit./Bat.:  ardauaren parrastada bat bota dit eta garbitu beharko dut txamarra ! 

 

PASTEKUNE (pastekun): Izen arrunta. Santu baten irudia duen objetu erlijiosoa. 

Lehenagoko denboretan ohitura zenez, mezatan elizmutilak pasatzen zuen eliztarrek 

gurtutzeko. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “pastekunen  oitturie antziñe galdu sen !” 

Bizk.: pastekunen  ohiturea aintzina galdu zan ! 

Lit./Bat.: pastekunen  ohitura aintzina galdu zen ! 

 

PATANA (patan): Izen arrunta. Menta. (Azk. Patan). 

Adib.:  

Herr.:  “eurton patanak usiñ itzela deko !” 

Bizk.:  aurton patanak usain itzela dauka ! 

Lit./Bat.:  aurton patanak usai ikaragarria du ! 

 

PATEIYE (patei): Izen arrunta. Esate baterako landa batean abere multzoa dagoenean 

patei handia dabilela esaten dugu, hau da, hanka asko. (Azk. -). 

Adib.: 
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Herr.: “or mendiyen dabillen pateiyas esta bedar asko geldittuko !” 

Bizk.: hor mendian dabilen pateiyas ez da bedar asko geldituko ! 

Bat./Lit.: hor mendian dabilen pateiyas ez da belar asko geldituko ! 

 

PATIÑE (patiñ): Izen arrunta. Baserri inguruetan egoten ziren putzu nahiko sakonak, 

normalean abereak ura edan zezaten erabiltzen zituzten. (Azk. patin, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “antxiñe sarratu sen beiyentzako euki gendun patiñe !” 

Bizk.: aintzina zarratu zan behientzako euki genduan patiñe ! 

Lit./Bat.:  aintzina zarratu zen behientzako eduki genuen patiñe ! 

 

PELUSTRIE (pelustre): Adjetiboa. Aspergarri eta gogaikarria den pertsonaz esaten 

da. (Azk. -). 

Adib.:  

Herr.:  “beittu,  estot esetu ori baño gixon pelustriaurik !” 

Bizk.: begitu,  ez dot ezagutu hori baino gizon pelustriaurik ! 

Lit./Bat.: begiratu,  ez dut ezagutu hori baino gizon pelustriaurik ! 

 

PENDIXE  (pendix): Izen arrunta. Toki aldapatsua. (Azk. Pendiz, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “or pendixien estakitt bixikletan igongo basu !” 

Bizk.:  hor pendixien ez dakit bizikletan igoko badozu ! 

Lit./Bat.: hor pendixien ez dakit bizikletan igoko baduzu ! 
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PENDOLIE (pendola): Izen arrunta. Horman jartzen diren erloju mekanikoak izaten 

duten segunderoa. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “pendolie geldittute deko ta kuerdie emon biyako erlojueri !” 

Bizk.: pendolie geldituta dauka eta kordea emon behar jako erlojuari ! 

Lit./Bat.: pendolie geldituta du eta korda eman behar zaio erlojuari ! 

 

PENTZURE egon: Aditza. Norbaiten menpe edo berak esaten duenaren begira egon. 

(Azk. Pentzutara). 

Adib:  

Herr.: “ pentzetasu seure pentzure egongo nasela beti ... ona saus !” 

Bizk.: pentsetan dozu zure pentzure egongo nazela beti ... ona zagoz ! 

Lit./Bat.:  pentsetan duzu zure pentzure egongo naizela beti ... ona zaude ! 

 

PERLESIYE (perlesi): Izen arrunta. Norberak kontrolatu gabe burua zein besoak 

mugituz adierazten den gaixotasuna. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.: “au gure ausokoa be perlesiyegas dau !” 

Bizk.: hau gure auzokoa be perlesiyegas dau ! 

Lit./Bat.: hau gure auzokoa ere perlesiyegas dago ! 

 

PERTZEKUSIÑOA (pertzekusiño): Izen arrunta. Preokupazioa edo kezka. (Azk.-). 

Adib.:  
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Herr.: “illoba biyek dekotas neugas da nik dekot pertzekusiñoa arek saintzen !” 

Bizk.: iloba biak dodaz neugaz da nik daukat pertzekusiñoa hareek zaintzen 

Bat./Lit.: iloba biak ditut nirekin da nik daukat pertzekusiñoa haiek zaintzen !  

 

PERTXETIE (pertxeta): Adjetiboa. Dotorea eta jagia (Ikus. Jagi) den andreaz esan ohi 

da. (Azk. Pertseta, 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “dekosan urtiekas be oniño selako pertxetie daben ori gero !” 

Bizk.:  daukazan urteakaz be oraindik zelako pertxetie dagoen hori gero ! 

Lit./Bat.:  dituen urteekin ere oraindik nolako pertxetie dagoen hori gero ! 

 

PERUSTU: 1ª Aditza. Txotxolotu, ganorabakotu. (Azk.-). 2ª Aditza. Harrotu, 

fanfarroatu. (Azk.-). 3ª Perustute egon. Aditza. Udako egun sargoritsuak eta eragiten 

duten gorputzaldi nekatua. (Azk.-).   

Adib.:  

Herr.:  “geur eitten daben denpora sargoriyas sietz perustute nau !” 

Bizk.: gaur eiten dauan denbora sagoriagaz zietz perustute nago ! 

Lit./Bat.: gaur egiten duen denbora sargoriarekin zehatz perustute nago ! 

 

PETURIE (petura): Izen arrunta. Fundamentua, ganora; normalean ganorarik eza 

adierazteko erabiltzen da, hau da, ezezko kutsuarekin. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “suk dekosun peturias es takitt nosko amaittuko sun karrerie !” 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 835

Bizk.: zuk daukazun peturias ez dakit noizko amaituko dozun karrerea ! 

Lit./Bat.: zuk duzun peturias ez dakit noizko bukatuko duzun karrera ! 

 

PIKOMALLUE (pikomallu): Izen arrunta. Kodaina zorrozteko erabiltzen den tresna 

bat. Norbera esertzekoa egurrez egina dago, eta kodaina mailuaz jotzen den tokia 

burdinazkoa izaten da. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.:  “pikomaillu barriye eiñ bikot au apurtu de ta !”  

Bizk.:  pikomaillu barria ein beharko dot hau apurtu da eta ! 

Lit./Bat.:  pikomaillu berria egin beharko dut hau apurtu da eta ! 

 

PIRRILERIE (pirrilera): Izen arrunta. Pertsonak zein animaliek izan dezaketen 

beheranzkoa. (Azk. Pirri-pirri). 

Adib.:  

Herr.:  “txala be pirrilerias dekeu te es yako emon bier esne geiyau !” 

Bizk.:  txahala be pirilerias daukagu eta ez jako emon behar esne gehiago ! 

Lit./Bat.:  txahala ere pirrilerias daukagu eta ez zaio eman behar esne gehiago ! 

 

PIRRITTADIE (pirrittada): Izen arrunta. Edozein likidoren tanta. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “mai ganera jeusi diesan esne pirrittadak garbittu eixus !” 

Bizk.:  mahai gainera jausi diran esne pirrittadak garbitu eizuz ! 

Lit./Bat.: mahai gainera jausi diren esne pirrittadak garbitu itzazu ! 
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PITIÑE (pitiñ): Adjetiboa. Zerbaiten kopuru edo kantitate txikia. (Azk. Pitin, 1ª-2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “ori gastai pitiñe baño geiyau gudot nik !” 

Bizk.: hori gazta pitiñe baino gehiago gura dot nik ! 

Lit./Bat.: hori gazta pitiñe baino gehiago nahi dut ! 

 

PITXE (pitx): Izen arrunta. Sarritan sua pizteko erabiltzen den erretxinazko pinu 

egurra. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “au sue iñundik iñora be esiñ lei ixetu pitxik barik !” 

Bizk.: hau sua inundik inora ere ezin leike piztu pitxik barik ! 

Lit./Bat.: hau sua inondik inora ezin daiteke piztu pitxik gabe ! 

 

PLATUSIE (platusa): Adjetiboa. Ibilera baldarrak eta dotoretasunik ez duen pertsona 

zein animaliaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ ori gure bei barriye baño platusiaurik eskeu sekule kortan euki !” 

Bizk.: hori gure behi barria baino platusiaurik ez dogu sekula kortan euki ! 

Lit./Bat.: hori gure behi berria baino platusiaurik ez dugu sekula kortan eduki ! 

 

PLEUSTIE (pleusta): Adjetiboa. Inoiz ezertarako gogo barik dagoenaz esaten da. 

(Azk.-). 

Adib.: 
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Herr.:  “aspaldiyon sietz pleustatute sausela pentzetan dot nik !” 

Bizk.: aspaldian zietz pleustatute zagozela pentsetan dot nik ! 

Lit./Bat.: aspaldian zehatz pleustatute zaudela pentsatzen dut nik ! 

 

POSPOLIÑE (pospoliñ): Izen arrunta. Oiloan antzekoa den paseko hegaztia. Bere 

kanta bereizgarriagatik datorkio izen hori. (Azk. Pospolin, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “kasan joan eurretik pospiliñas prepareu biot txakurre !” 

Bizk.:  ehizan joan aurretik pospoliñas preparau behar dot txakurra ! 

Lit./Bat.:  ehizan joan aurretik pospoliñas gertatu behar dut txakurra ! 

 

POSTAMIE (postama): Izen arrunta. Larruazaleko pusla urtsua. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “txarriyeri be postamak urten jakoz da beternaiyoari deittu biko yako  !” 

Bizk.: txarriari be postamak urten jakoz da albaitariari deitu beharko jako ! 

Lit./Bat.: txerriari ere postamak irten zaizkio da albaitariari deitu beharko zaio ! 

 

POTIÑE (potiñ): 1ª Izen arrunta. Udaberrian zuhaitzak loran egon ondoren izaten 

duten ernamuina. (Azk.-). 2ª  Adjetiboa. Pertsona laburra edo motzaz esaten da. (Azk. 

Potin, 2ª). 

Adib.:  

Herr.:  “potiñ asko dekie madariyek eurton da asko euko dabela esan lei !” 

Bizk.:  potiñ asko daukate madariak aurton eta asko eukiko dabela esan leike ! 
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Lit./Bat.: potiñ asko dute madariak aurton eta asko edukiko dutela esan daiteke ! 

 

POTIXANKIE (potixanka): Adjetiboa. Hara eta hona etengabe, geldirik egon ezinik 

eta urduritasunaz dauden haurrei esaten zaie. (Azk.-).  

Adib.: 

Herr.:  “potixankiori esinsu geldi egon engonsu miñen bat  !”   

Bizk.:  potixankiori ezin dozu geldi egon eta eingo dozu minen bat ! 

Lit./Bat.:  potixankiori ezin duzu geldi egon eta egingo duzu minen bat ! 

 

POTOTZA (pototz): Adjetiboa. Txikia, potoloa eta itxura biribila duenaz esaten da. 

(Azk. Potos, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “oniño  gastetxue da ta pototz pototza dau baya argalduko da !” 

Bizk.:  oraindik gaztetxoa da eta pototz pototza dau baina argalduko da ! 

Lit./Bat.:  oraindik gaztetxoa da eta pototz pototza dago baina argalduko da ! 

 

POTRILLE (potrill): Adjetiboa. Txikia, eskasa. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “or landa potrillen  daben bedarra ebateko esta bier denpora asko !” 

Bizk.: hor landa potrillen dagoen bedarra ebateko ez da behar denbora asko! 

Lit./Bat.: hor landa potrillen dagoen bedarra ebakitzeko ez da behar denbora asko ! 
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POTXINGOA (potxingo): Izen arrunta. Euria egin ondoren sortzen diren ur putzu 

txikiak. (Azk. Potsingo). 

Adib.:  

Herr.: “euriye botalan ixen arren umie han ibili da potxingoetan plasta plasta !” 

Bizk.: euria bota ahalean izan arren umea han ibili da potxingoetan plasta plasta ! 

Lit./Bat.: euria bota ahalean izan arren umea han ibili da potxingoetan plasta plasta ! 

 

POTXIYE (potxi): Izen arrunta. Soloan indaba zein artoa ereiteko egiten den zuloa. 

(Azk. Potsi). 

Adib.:  

Herr.:  “guk potxire ereiñ geu artoa be baya batzuk markadoras ereitten dabe  !” 

Bizk.: guk potxire erein dogu artoa be baina batzuk markadoragaz ereiten dabe ! 

Lit./Bat.: guk potxire erein dugu artoa ere baina batzuk markadorarekin ereiten dute ! 

 

PREMIÑIE euki: Aditza. Zerbaiterako beharrizana  eduki. (Azk. Premia). 

Adib.:  

Herr.: “ulie ebateko premiñie be galanta dekot !” 

Bizk.: ulea ebateko premiñie be galanta daukat ! 

Lit./Bat.: ilea mozteko premiñie ere galanta dut ! 

 

PRONTZUE (prontzu): Izen arrunta. Pozua. (Azk. Pozu, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “ortixik prontzutik atara biko da piperrari eitteko ure  !” 
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Bizk.: hortixik prontzutik atara beharko da piperrari eiteko ura ! 

Lit./Bat.: hortixik prontzutik atera beharko da piperrari egiteko ura ! 

 

PUNEMENTUE (punementu): Izen arrunta. Fundamentua edo ganora. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “dekosun punementuas estakitt nosko leiduko sun ori librue !” 

Bizk.: daukazun punamentuas ez dakit noizko leiduko dozun hori liburua ! 

Lit./Bat.: duzun punamentuas ez dakit noizko irakurriko duzun hori liburua ! 
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R 

RAKUTXUE (rakutxu): Adjetiboa. Petrala denaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “orixe mutillori be tamañuko rakutxue bada gero !” 

Bizk.: horixe mutila be tamainuko rakutxue bada gero ! 

Lit./Bat.: horixe mutila ere tamainako rakutxue bada gero ! 
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S 

SABIYE (sabi): Izen arrunta. Edozein landara motak izan dezakeen sustrai multzoari 

deitzen zaio honela. (Azk. Sabi, 1ª) 

Adib.: 

Herr.: “orrek piper landariek sabi andiyek dekos !” 

Bizk.: horrek piper landareak sabi handiak ditu ! 

Lit./Bat.: horrek piper landarak sabi handiak ditu ! 

 

SAGAR BALTZA (sagar baltz): Izen arrunta. Urte askotan inguru hauetako 

sagardietan oso famatua izan den sagar mota bat. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “ongo aldien len mañabat sagar baltz egon san !” 

Bizk.: oraingo aldean lehen makina bat sagar baltz egon zan ! 

Lit./Bat.: oraingo aldean lehen makina bat sagar baltz egon zen ! 

 

SAISKIYE (saiski): Izen arrunta. Saihetseko okela. Hemen ohitura da txerriaren 

saiheskiari gatza eta piperra ematea, onduta gero jateko. (Azk. Saiheski, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “lelengo txarriyek onek baño saiski andiyabak euki basen !” 

Bizk.: lehenengo txarriak honek baino saiski handiagoak euki ebasan! 

Lit./Bat.: lehenengo txerriak honek baino saiski handiagoak eduki zituen ! 
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SAIYE (sai): 1ª Izen arrunta. Zahia. Garia eho ondoren gelditzen den hondakina, 

normalean ganaduari ematen zaio jateko. (Azk. Zai, 1ª). 2ª Izen arrunta. Buruko 

larruazalean sortzen den ezkata fin zuria. (Azk. Zai, 3ª). 

Adib.:  

Herr.: “or buruen dekosun saiye kentzeko eskatu biko yako medikueri seuser !” 

Bizk.: hor buruan daukazun saiye kentzeko eskatu beharko jako medikuari zeozer ! 

Lit./Bat.: hor buruan duzun saiye kentzeko eskatu beharko zaio medikuari zer edo zer ! 

 

SAKARIE (sakara): Izen arrunta. Soroko belar eta landare hondakinak. Hondakin 

hauek batzuetan soroan erretzen dira erretura eginez (Ikus. Erreturie). (Azk. Sakara, 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “orrek kipule sakarak batu te eroan eiñ bidabe ortik !” 

Bizk.: horrek kipula sakarak batu eta eroan ein behar dira hortik! 

Lit./Bat.: horrek kipula sakarak batu eta eraman egin behar dira hortik ! 

 

SAKARIS: Adberbioa. Zapatilak zein abarketak sartu gabe jantzi, hau da, orpopean 

erabili. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “sakaris ibil barik jantzixus bidamoduen abarketak !” 

Bizk.: sakaris ibili barik jantzi eizuz behar dan moduan abarketak ! 

Lit./Bat.: sakaris ibili gabe jantzi itzazu behar den moduan abarketak ! 

 

SAKATZAK atara: Izen arrunta. Kontuak atera edo eskatu norbaiti zerbaitegaitik. 

(Azk. Sakatz). 
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Adib.: 

Herr.:  “neuk aginttuniko bierra espasu eitten neuk sakatzak atakotzutes suri !” 

Bizk.: nik agindutako beharra ez badozu egiten nik sakatzak atakotzutes (atarako 

deutsudaz) zuri ! 

Lit./Bat.:  nik agindutako lana ez baduzu egiten nik sakatzak atarakotzutez  (aterako 

dizkizut) zuri ! 

 

SAKOSTIE (sakosta): Izen arrunta. Sakonunea, barrankoa. (Azk. Sakosta). 

Adib.:  

Herr.: “tratorik esixu eroan orra sakostara gero esiñ ixengeu urten da !” 

Bizk.:  traktorik ez eizu eroan horra sakostara gero ezin izango dogu urten eta ! 

Lit./Bat.:  traktorik ez ezazu eraman horra sakostara gero ezin izango dugu irten eta ! 

 

SALA: Izen arrunta. Sendoa, indartsua eta apurtzeko edo ebateko zaila den zerbait, 

normalean janarietaz esaten da, esate baterako okela. (Azk. Zal, 4ª). 

Adib.:  

Herr.:  “ori okelie ondo sala dau ba !” 

Bizk.:  hori okelea ondo sala dago ba ! 

Lit./Bat.:  hori okela ondo sala dago ba ! 

 

SALIE: Atzizkia. Izatez atzizkia da (diruzale, etxezale...) baina hemen berau bakarrik 

erabiltzeko joera dago. (Azk. Zale, 1ª). 

Adib.:   

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 845

Herr.: “ori gixona esta salie iñori dirue emoten gero !” 

Bizk.:  hori gizona ez da salie inori dirua emoten gero ! 

Lit./Bat.:  hori gizona ez da salie inori dirua ematen gero ! 

 

SALTO MATXINGOA (salto matxingo): Izen arrunta. Atzeko zangoekin jauzika 

saltoka ibiltzen den, kolore berde, hori edo iluneko intsektua. “Salto matxiñe” izenaz ere  

ezagutzen  da. (Azk. Salta-matsino). 

Adib.: 

Her.:  “uden salto matxiñ ugeri ibilltten da bedarrien !”     

Bizk.:  udan salto matxiñ ugari ibiltzen da bedarrean ! 

Lit./Bat.:  udan salto matxiñ ugari ibiltzen da bedarrean ! 

 

SAMARRA (samar): Izen arrunta. Begian zerbait sartzen zaigunean egiten digun 

lausoa edo enbarazuari deitzen zaio honela. (Azk. Zamarra, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “samarra dekot eskerreko begiyen da estot ondo ikusten !” 

Bizk.: samarra daukat ezkerreko begian eta ez dot ondo ikusten ! 

Lit./Bat.: samarra dut ezkerreko begian eta ez dut ondo ikusten ! 

 

SANBEDARRA (sanbedar): Izen arrunta. Hosto zabaleko belar mota bat da. (Azk. 

Zanbedar). 

Adib.:   

Herr.: “ortxe ortuen be eurton urten dabe sanbedarrak !” 
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Bizk.: hor ortuen be aurton urten dabe sanbedarrak ! 

Lit./Bat.: hor ortuen ere auton urten dira sanbedarrak ! 

 

SANBIYE (sanbi): Adjetiboa. Hankak edo zangoak kanpoko alderantz apur bat 

okertuta dituen pertsona zein animaliaz esan ohi da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ ori gure saldiye be apur bet sanbiye bada baya bierrerako itzela da !” 

Bizk.: hori gure zaldia be apur bat sanbiye bada baina beharrerako itzela da ! 

Lit./Bat.: hori gure zaldia ere apur bat sanbiye bada baina lanerako ikaragarria da ! 

 

SANBLAKADIE (sanblakada): Izen arrunta. Esate baterako leku aldapatsu batean 

belar lehorra zein azpigaia ditugunean eta bertara traktorik edo astorik eraman ezin, 

belar hori handik nolabait atera behar da, orduan baserritarrek egiten dutena zera da: 

hartu zuhaitzen baten derdama handi eta zabala, bertan gainean jarri belarra eta bultza 

eginez bajatzen dute beheko aldeetarantz, karga era horretan garraiatzeari deitzen zaio 

honela. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “aspigarri sanblakadie ondo bajatu geu aldrapatik !” 

Bizk.: azpigarri sanblakadie ondo bajatu dogu aldapatik ! 

Lit./Bat.: azpigarri sanblakadie ondo jaitsi dugu aldapatik ! 

 

SANBROA (sanbro): Izen arrunta. Gorputz azalean ateratzen diren grano zabalak eta 

haragia ere ia agerian uzten dutenak. (Azk. Zanbro, 1ª). 
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Adib.:  

Herr.:  “bitxoan batek pikeutzo ta dana deko sanbroa !” 

Bizk.:  bitxoaren batek pikatu dautso eta dana dauka sanbroa ! 

Lit./Bat.: bitxoren batek pikatu dio eta dena du sanbroa ! 

 

SANKABIE (sankabe): Izen arrunta. Izterraren atzeko aldea. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “landan birinbolaka jeusi ta sankabie urrutu dot !” 

Bizk.:  landan birinbolaka jausi eta sankabie urrutu dot ! 

Lit./Bat.:  landan birinbolaka jausi eta sankabie urrutu dut ! 

 

SANTIETUE (santietu): Izen arrunta. Besoa, zangoa, zein atzamarren bat bihurtzen 

denean konjuro baten bitartez sendatu. Santietu hau pertsona gutxi batzuk jakiten dute 

egiten, eta beraiek esaten dutenez belaundalditik belaunaldira familiako bakar batek 

hartzen du sekretuaren testigua. (Azk. Zantiratu). 

Adib.:  

Herr.:  “orkatillie trokatu dot eta banoa geur santietue eitten !” 

Bizk.:  orkatilea trokatu dot eta banoa gaur santietue eiten ! 

Lit./Bat.: orkatila trokatu dut eta banoa gaur santietue egiten ! 

 

SAPABEDARRA (sapabedar): Izen arrunta. Soroetan ateratzen den bedar txarra. 

(Azk. Sapabedar)  

Adib.:  
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Herr.:  “or dausen sapabedarrak  kentzen badekeu bierra arratzalde osorako !” 

Bizk.: hor dagozan sapabedarrak  kentzen badaukagu beharra arratsalde osorako ! 

Lit./Bat.: hor dauden sapabedarrak  kentzen badugu lana arratsalde osorako ! 

 

SAPARRADIE (saparrada): 1ª Izen arrunta. Garrasia edo oihua. (Azk.-). 2ª Izen 

arrunta. Euria, edurra zein txingorra ari duenean. (Azk. Zaparrada). 

Adib.: 

Herr.: “ dan edur saparradias  eser esta ikusi be eitten !” 

Bizk.:  dan edur saparradias ezer ez da ikusi be eiten ! 

Lit./Bat.:  dan elur saparradias ezer ez da ikusi ere egiten ! 

 

SAPARROA (saparro): Izen arrunta. Hamar, hamabi urteko mutil gaztetxoa. (Azk. 

Zaparrote). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek saparroak eitten deu bierrik ala ?” 

Bizk.:  horrek saparroak eiten dau beharrik ala ? 

Lit./Bat.:  horrek saparroak egiten du lanik ala ? 

 

SAPIE (sapa): Izen arrunta. Behi nahiz idiei uztarria jartzeko bekokian ipintzen zaien 

larruzko pieza bat, berau artilezko hari gorriaz dekoratuta egoten da, hariok melena 

itxuran dindilizka jarriz. (Azk. Sapa, 6ª). 

Adib.: 

Herr.:  “oiñ be feriyetan eta ikusten die idi busterriyek sapa gorri dotoriekaz eta ! “ 
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Bizk.:  orain be feriatan eta ikusten dira idi buztarriak sapa gorri dotoreakaz eta ! 

Lit./Bat.:  orain ere ferietan eta ikusten dira idi buztarriak sapa gorri dotoreekin eta ! 

 

SAPUTZE (saputz): Adjetiboa. Dotoretasun gabeko pertsona. (Azk. Zaputz). 

Adib.:  

Herr.:  “selan ixen leike umie aiñ saputze ... ipiñxus erropak ondo !” 

Bizk.:  zelan izan leike umea hain saputze ... ipini eizuz arropak ondo ! 

Lit./Bat.:  nola izan daiteke haurra hain saputze ... ipin itzazu arropak ondo ! 

 

SAPUTZEKOA eman: Aditza. Belarrondokoa, kokotekoa eman. (Azk. Sapuztu, 3ª). 

Adib.:   

Herr.: “ixilik espasaus saputzeko bat emongo tzut !” 

Bizk.: ixilik ez bazagoz saputzeko bat emongo dautsut ! 

Lit./Bat.: ixilik ez bazaude saputzeko bat emango dizut ! 

 

SARAKETIE (saraketa): Aditza. Soroan ortuarien artean eta dauden belarrak 

kentzeari deitzen zaio honela. (Az. Saraketan). 

Adib.:  

Herr.:  “an piper artien daben beste bedarregas ainbet saraketa eiñ bide !” 

Bizk.:  han pipar artean dagoen beste bedarregaz hainbat saraketa ein behar da ! 

Lit./Bizk.: han piper artean dagoen beste bedarrekin hainbat saraketa egin behar da ! 

 

SARAMIE (sarama): Adjetiboa. Pertsona motela, geldoa eta erremangu gutxi duenaz 

esaten da. (Azk. Sarama, 2ª) 
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Adib.: 

Herr.: “ori gixajori be ondo saramie da ba !” 

Bizk.: hori gizajo hori be ondo saramie da ba ! 

Lit./Bat.: hori gizajo hori ere ondo saramie da ba ! 

 

SARDATXURRE (sardatxur): Izen arrunta. Kirten luzea eta burdinazko hortz zorrotz 

okerrak dituen lanabesa, soroan sakarak batzeko, burdian belar sikua kargatzeko, kortan 

simaurra batzeko erabiltzen da. (Azk. Aitzur, 1ª, Aitzur-sarde). 

Adib.: 

Herr.:  “sardatxurre biot kortako satzak atateko !” 

Bizk.:  sardatxurre behar dot kortako satsak atarateko ! 

Lit./Bat.: sardatxurre behar dut ikuiluko satsak ateratzeko ! 

 

SARGORIYE (sargori): Izen arrunta. Normalean udan egiten dituen bero larriak. 

(Azk. Sargori). 

Adib.: 

Herr.:  “igesko uden tamañuko egun sargoriyek eiñ seittuen !” 

Bizk.:  igazko udan tamainuko egun sargoriyek ein ebazan ! 

Lit./Bat.:  iazko udan tamainako egun sargoriyek egin zituen ! 

 

SARKOLIE (sarkola): Izen arrunta. Aditza. Duen adina baino pertsona nagusiagoen 

esakerak, edo konportamendua agertzen duen neska gazteaz esan ohi da. Mutila izan 

ezkero sarkolotute dagoela esango genuke. (Azk. Zarketo, 2ª). 
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Adib.:  

Herr.: “ori neskie be dekon edaderako sarkolatute dau !” 

Bizk.:  hori neskea be daukan edaderako sarkolatute dago ! 

Lit./Bat.:  hori neska ere duen adinerako sarkolatute dago ! 

 

SARRAPASTADIE (sarrapastada): Izen arrunta. Norbait edo zerbait mugitzean, 

erortzean edo arin alde egiterakoan ateratzen duen zaratotsa. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “or badabill baten bat ixen dan sarrapastadias !” 

Bizk.:  hor badabil baten bat izan dan sarrapastadias ! 

Lit./Bat.:  hor badabil norbait izan den sarrapastadias ! 

 

SARRASOYE (sarrasoi): Izen arrunta. Lainoa. Eguraldia iluntzen duen ur tanta 

txikien masa. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “geur goixien egon dan sarrasoyas kotxien be siñ ixen dot joan !” 

Bizk.:  gaur goizean egon dan sarrasoyas kotxean be ezin izan dot joan ! 

Lit./Bat.:  gaur goizean egon den sarrasoyas kotxean ere ezin izan dut joan ! 

 

SARRASTELA (sarrastel): Izen arrunta. Arin apurtu edo puskatzen dena, kalitate 

eskasekoa. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.:  “orrek sarrastel tipoa deko ta nik au beste txaketie erosko neke !” 
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Bizk.:  horrek sarrastel tipoa dauka eta nik hau beste txaketea erosiko neuke ! 

Lit./Bat.:  horrek sarrastel tipoa du eta nik hau beste txaketa erosiko nuke ! 

 

SASKILLE (saskill): Adjetiboa. Ibilkera traketsa eta jazkera baldarra dituen pertsona 

zikina eta lohia denaz esaten da. (Azk. Saskel). 

Adib.:  

Herr.: “ori baño persona saskillaurik estot pentzetan iñun topeu leiyenik !” 

Bizk.: hori baino pertsona saskillaurik ez dot pentsetan inon topau leikeanik !  

Liit./Bat.: hori baino pertsona saskillaurik ez dut pentsatzen inon aurkitu daitekeenik ! 

 

SASTAIYE (sastai): Izen arrunta. Baserrietan etxe aurrean edo alboetan sortzen den 

lokatza, orain baserri gehienetan ez dago lokatzik baina orain ere izen horrekin deitzen 

zaio. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.:  “sastaiyen daben atxurre ekarxu !” 

Bizk.: sastaiyen dagoen aitzurra ekarri eizu ! 
 
Lit./Bat.: sastaiyen dagoen aitzurra ekar ezazu ! 
 
 

SATARRIYE (satarri): Izen arrunta. Zerbaiten zati edo puska txiki txikiak, partikula 

diminutoak. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:   “satarriyen bat  sartu yate begiyen da estot ondo ikusten !” 

Bizk.: satarriyen bat sartu jata begian eta ez dot ondo ikusten ! 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 853

Lit./Bat.: satarriyen bat sartu zait begian eta ez dut ondo ikusten ! 

 

SEDUKIE (seduka): Izen arrunta. Behin indaba garandu ondoren gelditzen diren 

azalen hondarrak. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ori iñyaba sedukie beiyeri emon biyakie !” 

Bizk.:  hori indaba sedukie behiai emon behar jake ! 

Lit./Bat.:  hori indaba sedukie behiei eman behar zaie ! 

 

SEKENA (seken): Adjetiboa. Ezer ematen ez dakien pertsona, zikotza eta lukuraria. 

(Azk. Zeken, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “or datorrenak be badeko seken famie ba !” 

Bizk.:  hor datorrenak be badauka seken famea ba ! 

Lit./Bat.:  hor datorrenak ere badauka seken fama ba ! 

 

SEKULE BEDARRA (sekule bedar): Izen arrunta. Ganaduari ematen zaion solo 

bedarra. (Azk. Sekula-bedar). 

Adib.: 

Herr.:  “sekulebedarra  emon biyakie beiyeri orroa baten daus de !” 

Bizk.:  sekulebedarra emon behar jake behiai orroa baten dagoz eta ! 

Lit./Bat.: sekulebedarra eman behar zaie behiei orroa baten daude eta ! 
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SEMENDIYE (semendi): Izen arrunta. Azaroa. (Azk. Zemendi). 

Adib.:  

Herr.:  “semendiyen  il bikeu txarriye !” 

Bizk.:  semendiyen hil beharko dogu txarria ! 

Lit./Bat.:  semendiyen hil beharko dugu txerria ! 

 

SENDAKIE (sendaka): Izen arrunta. Ugerra edo zikina. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ori botellie bota eiñ bide sendakie be eiñye deko ta !” 

Bizk.:  hori boteilea bota ein behar da sendakie be einda dauka eta ! 

Lit./Bat.:  hori boteila bota egin behar da sendakie ere eginda du eta ! 

 

SENGLIE (sengle): Adjetiboa. Sendoa ez den zerbait. (Azk. Sengle). 

Adib.: 

Herr.: “ori maiye be sengle sengle dau aiñkie deko apurtute ta !” 

Bizk.: hori mahaia sengle sengle dago hanka dauka apurtuta eta ! 

Lit./Bat.: hori mahaia sengle sengle dago hanka du apurtuta eta ! 

 

SESEILLE (seseill): Izen arrunta. Otsaila, febreroa. (Azk. Zezeila). 

Adib.: 

Herr.:  “seseille baño bera abendue da obie txarriye illtteko !” 

Bizk.:  seseille baino bera abendua da hobea txarria hilteko ! 

Lit./Bat.:  seseille baino bera abendua da hobea txerria hiltzeko !  
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SIDARIYE (sidari): Izen arrunta. Lehenagoko denboretan lurralde hauetan oso hedatua 

zegoen madari mota. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “len ainbet sidari euki gendun geupe baya oiñ arbolie bera be galdu da !” 

Bizk.: lehen hainbat sidari euki genduan baina orain arbolea bera be galdu da ! 

Lit./Bat.: lehen hainbat sidari eduki genuen baina orain zuhaitza bera ere galdu da ! 

 

SIETZA (sietz): 1ª Adjetiboa. Pertsona zigurra, fina, langilea eta gauzak gogotsu egiten 

duenaz esan ohi da. (Azk.-). 2ª Adberbioa. Guztia, dena. Osotasuna adierazteko 

erabiltzen da. (Azk. Zietz). 

Adib.: 

Herr.: “beskariye sietz amaittu arte maiyen egongo sara !” 

Bizk.: bazkaria sietz amaitu arte mahaian egongo zara ! 

Lit./Bat.: bazkaria sietz amaitu arte mahaian egongo zara ! 

 

SIGUE (sigu): Izen arrunta. Soka nahiz kate bitatik dindilizka kulunkatzeko jarlekua. 

Zabu, zibo. (Azk. Tsinbo, 5ª). 

Adib.:  

Herr.: “txikitten semat bider ibilltten giñen siguetan !” 

Bizk.: txikitan zenbat bider ibilten ginan siguetan ! 

Lit./Bat.: txikitan zenbat aldiz ibiltzen ginen siguetan ! 
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SILBOTA (silbot): Izen arrunta. Sabel handia, tripazorroa.(Azk. Zilbor, Zilbot). 

Adib.: 

Herr.:  “orrek be dekon silbotas esiñ ixengo deu eiñ ariñeketarik !” 

Bizk.:  horrek be daukan silbotas ezin izango dau ein arineketarik ! 

Lit./Bat.: horrek ere duen silbotas ezin izango du egin arineketarik ! 

 

SILLE (sill): 1ª Izen arrunta. Landareei ateratzen zaien ernamuina, patatari adibidez. 

(Azk. Zil, 3ª). 2ª  Izen arrunta. Jaio ondoren amarekiko lokarri hestea mozten den tokian 

geratzen den sakonunea. (Azk. Zil, 1ª). 

Adib.:   

Herr.: “patatiek be sill itzela deko ta biyer edo etzi ereiñ enbiko da !” 

Bizk.:  patateak be sill itzela dauka eta bihar edo etzi erein ein beharko da ! 

Lit./Bat.:  patatak ere sill ikaragarria du eta bihar edo etzi erein egin beharko da ! 

 

SINGERIE (singera): Izen arrunta. Basoan, soroan zein landan lur azpitik atera 

daitekeen ur jarioa. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “soloko singeran be ur asko dator da euri asko eiñ yabela esan lei !” 

Bizk.: soloko singeran be ur asko dator eta euri asko egin dabela esan leike ! 

Lit./Bat.:  soloko singeran ere ur asko dator eta euri asko egin duela esan daiteke ! 

 

SINYOA (sinyo): Izen arrunta. Adibidez fruta bat fresko eta ondo mantentzen denean 

honela deitzen zaio, ustelaren aurkakoa adierazteko erabiltzen da. (Azk. Zindo, 1ª). 
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Adib.: 

Herr.:  “sagar sinyo askorik es yako geldittu arbolieri ganien !” 

Bizk.:  sagar sinyo askorik ez jako gelditu arboleari gainean ! 

Lit./Bat.:  sagar sinyo asko ez zaio gelditu zuhaitzari gainean ! 

 

SIREUNE (sireun): Izen arrunta. Sugearen antzerako narrazti beltzarana. (Azk. Zirau-

ziraun). 

Adib.: 

Herr.: “geur goixien soloan nabillela sireune ikusi ot  !” 

Bizk.: gaur goizean soloan nabilela sireune ikusi dot ! 

Lit./Bat.: gaur goizean soloan nabilela sireune ikusi dut ! 

 

SIRIÑE (siriñ): 1ª Izen arrunta. Beheranzkoa. (Azk. Zirin, 2ª). 2ª Adjetiboa. Pertsona 

zirikatzaileaz esaten da. (Azk. Zirin, 4ª). 

Adib.:   

Herr.:  “umieri be esiñ bakien itxi ... basara siriñe gero !” 

Bizk.:  umeari be ezin bakean utzi ... bazara siriñe gero !  

Lit./Bat.:  umeari ere ezin bakean utzi ... bazara siriñe gero ! 

 

SIRKILLUE (sirkillu): Izen arrunta. Txokoa, zokondu, bazterra. (Azk. Zirkilu). 

Adib.:  

Herr.:  “sirkillu batetik ikustie ixengo basan orrek biyok esamiñie eitten egon dienien !” 

Bizk.:  sirkillu batetik ikustea izan bazan horrek biok esamina eiten egon diranean ! 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 858

Lit./Bat.:  sirkillu batetik ikustea izan bazen horrek biok azterketa egiten egon direnean ! 

 

SIRKIÑIK egin: Aditza. Mugimendurik eza adierazteko erabiltzen da. Normalean beti 

ezezko zentzuan erabiltzen da. (Azk. Zirkin egin). 

Adib.:   

Herr.:  “au ta bestie esan arren suk  sirkiñik eiñ bes ... hortxe telebisiñoan sartute !” 

Biz.:   hau eta bestea esan arren zuk sirkiñik eiñ be ez ... hortxe telebistan sartuta ! 

Lit./Bat.: hau eta bestea esan arren zuk sirkiñik eiñ ere ez ...  hortxe telebistan sartuta ! 

 

SITTEU: Aditza. Zirikatu, zirikatzailea.(Azk. Zirikatu). 

Adib.: 

Herr.: “suk seuk sitteu su lenengo ta es esan bestie ixen danik gero !” 

Bizk.: zuk zeuk sitteu dozu lehenengo eta ez esan bestea izan danik gero ! 

Lit./Bat.: zuk zeuk sitteu duzu lehenengo eta ez esan bestea izan denik gero ! 

 

SIYORRA (siyor): Izen arrunta. Zigor mehe eta fin bezagarria, normalean urritxarena 

izaten da. Lehenagoko denboretan asauak sabaira zigor honekin lotuta eramaten ziren. 

(Azk. Zigor, 1ª) 

Adib.: 

Herr.: “gari jotietan galtzu moltzoak siyorras lotute eroaten sien sabaire!” 

Bizk.: gari joteetan galtzu multzoak siyorras lotuta eroaten ziran sabaira ! 

Lit./Bat.: gari joteetan galtzu multzoak siyorras lotuta eramaten ziren sabaira ! 
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SOIYE (soi): Izen arrunta. Sagardoa egiteko dena preparatu ondoren irakiten hasi 

aurretik, barrikak gaineko aldean duen zuloa trapuren batekin estali eta jartzen zaion 

belar eta guztiko lur zati bat. Lur solteak ez du balio, osorik atariko lur atal batek izan 

behar du, honek beroa mantentzen laguntzen dio irakite prozesuan. (Azk. Zoi, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “ soiye ipin biko yako barrikieri ure botata dau te !” 

Bizk.: soiye ipini beharko jako barrikeari ura botata dago eta ! 

Lit./Bat.: soiye ipini beharko zaio barrikari ura botata dago eta ! 

 

SOKILLE (sokill): Izen arrunta. Euri asko egin ondoren soroetan sortzen diren lur 

multzotxuak. (Azk. Soki). 

Adib.:  

Herr.: “ atxurrik be esiñ lei sartu soloan dauen beste sokillas !” 

Bizk.: aitzurrik be ezin leike sartu soloan dagoan beste sokillas ! 

Lit./Bat.: aitzurrik ere ezin daiteke sartu soloan dagoen beste sokillas ! 

 

SOLDU: Aditza. Zauri batetan materia sortu. (Azk. Zoldu, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “lengunien untzie sartu naben besoan da soldu eiñ yate !” 

Bizk.: lehengo egunean iltzea sartu naben besoan eta soldu ein jata ! 

Lit./Bat.: lehengo egunean iltzea sartu nuen besoan eta soldu egin zait ! 
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SOLIMEUE (solimeu): Izen arrunta. Benenoa, pozoina. (Azk. Soliman). 

Adib.:  

Herr.: “ edaixu edan serbesiori esta solimeue be ta !” 

Bizk.: edan eizu edan garagardo hori ez da solimeue be eta ! 

Lit./Bat.: edan ezazu edan garagardo hori ez da solimeue ere eta ! 

 

SOLIYE (soli): Izen arrunta. Ahots ozen eta fineko pertsona. (Azk. Zoli, 5ª). 

Adib.:   

Herr.: “orrek umiorrek selako berba soliye dekon  !” 

Bizk.: horrek umeak zelako berba soliye daukan  ! 

Lit./Bat.: horrek umeak nolako hitz soliye duen ! 

 

SONBRIYE (sonbri): Adjetiboa. Toki umela, hezea eguzkirik gabekoa. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “or gure sonbriyen udeko berorik neusiyenien be fresko eitten deu !” 

Bizk.:  hor gure sonbriyen udako berorik nagusienean be fresko eiten dau ! 

Lit./Bat.:  hor gure sonbriyen udako berorik nagusienean ere fresko egiten du ! 

 

SORABIYOA(sorabio): Izen arrunta. Mareoa, larrialdia. (Azk. Zorabio). 

Adib.: 

Herr.:  “sorabiyoa eiñ yate ta jesarri eiñ biot !” 

Bizk.: sorabiyoa ein jata eta jesarri ein behar dot ! 

Lit./Bat.: sorabiyoa egin zait eta eseri egin beharko dut ! 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 861

SORANGILLIE (sorangilla): Adjetiboa. Oso berbalduna bizia eta zerbait gangarra 

den emakumeaz esan ohi da. Gizonezkoa izan ezkero “sorangie” dela esaten da. (Azk.-

). 

Adib.:  

Herr.:  “apurtxubet sorangillie bada baya majie da !” 

Bizk.:  apurtxo bat sorangillie bada baina majea da ! 

Lit./Bat.:  apurtxo bat sorangillie bada baina maja da ! 

 

SORBALDIE (sorbalda): Izen arrunta. Besoak sortzen diren goialdea. (Azk. Sorbalda, 

1ª). 

Adib.:   

Herr.:  “sorbaldako miñas nau te medikuañe joan biko nas !” 

Bizk.:  sorbaldako minagaz nago eta medikuagana joan beharko naz ! 

Lit./Bat.: sorbaldako minarekin nago eta medikuarengana joan beharko naiz ! 

 

SORDANBIDIE (sordanbide): Izen arrunta. Jabego pribatuan dauden bideak. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “ori sordanbidie da ta paseu gure badeu baimena eskatu biko deu !” 

Bizk.: hori sordanbidie da eta pasau gura badau baimena eskatu beharko dau ! 

Lit./Bat.: hori sordanbidie da eta pasatu nahi badu baimena eskatu beharko du ! 

 

SORGIÑERIE (sorgiñera): Izen arrunta. Gauetan esate baterako bonbila nahiz 

linternaren argitasunera etortzen diren tximeletak eta beste insektu mota batzuei deitzen 

zaie honela. (Azk. Sorgin-mandatari). 
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Adib.:  

Herr.: “ bentanie itxi biko da ainbet sorgiñera sartu die eskatzera ta !” 

Bizk.: bentanea itxi beharko da hainbat sorgiñera sartu dira eskatzera eta ! 

Lit./Bat.: leihoa itxi beharko da hainbat sorgiñera sartu dira sukaldera eta ! 

 

SORKIYE (sorki): Izen arrunta. Buru gainean kantaroak nahiz baldeak erabiltzeko 

jartzen zuten oihala. (Azk. Sorki, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “urik etzanien oten sorkiye ipiñitte kantaroas itturrittik ekarten gendun !” 

Bizk.:  urik ez zanean egoten sorkiye ipinita kantaroagaz iturritik ekarten genduan ! 

Lit./Bat.:  urik ez zenean egoten sorkiye ipinita kantaroarekin iturritik ekartzen genuen 

! 

 

SORROSTARRIYE (sorrostarri): Izen arrunta. Kodaina, labana zein igitaia motzak 

daudenean zorrozteko erabiltzen den harria. (Azk. Zorrotzarri). 

Adib.: 

Herr.: “kodañie motza dau te sorrostarriye ekarrixu !” 

Bizk.: kodainea motza dago eta sorrostarriye ekarri eizu ! 

Lit./Bat.: kodaina motza dago eta sorrostarriye ekar ezazu ! 

 

SOSKOTU: Aditza. Adibidez, hamabost hamasei urteko gaztetxoek pubertaroan 

daudenean, soskotzen, indartzen ari direla esaten dugu. (Azk. Zozko, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “aixe be soskotzen asitte dau gero !” 
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Bizk.: haixe be soskotzen hasita dago gero ! 

Lit./Bat.: huraxe ere soskotzen hasita dago gero ! 

 

SOSKUE (sosku): Izen arrunta. Ahalmena edo kapazidadea. (Azk. Zozkotsu). 

Adib.: 

Herr.: “orrek mutillek dekon soskuegas jo eskero ... !” 

Bizk.: horrek mutilak daukan soskuegas jo ezkero ... ! 

Lit./Bat.: horrek mutilak duen soskuegas jo ezkero ... ! 

 

SOSOA (soso): Izen arrunta. Inguru hauetan guztiz ezaguna den txori mota bat. Arrak 

beltza eta moko horia du, emea berriz nabarra da. Normalean sasi arteetan egiten du 

habia. (Azk. Zozo,1 ª). 

Adib.: 

Herr.: “sosoak asitte daus abiyek eitten!” 

Bizk.: sosoak hasita dagoz habiak eiten ! 

Lit./Bat.: sosoak hasita daude habiak egiten! 

 

SOSPALA (sospal): Izen arrunta. Edozein zuhaitzaren zati mehe edo xeheak. (Azk. 

Zozpal, 1ª) 

Adib.:  

Herr.: “ekarxus sospal batzuk sue ixetzeko !” 

Bizk.:  ekarri eizuz sospal batzuk sua iziotuteko ! 

Lit./Bat.: ekar itzazu sospal batzuk sua pizteko ! 
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SOSTORRA (sostor): Adjetiboa. Txikia den animaliaz zein pertsonaz esan ohi da. 

(Azk. Sostor, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “ori be sostor sostorra egon san baya asko asi de !” 

Bizk.: hori be sostor sostorra egon zan baina asko hasi da ! 

Lit./Bat.: hori ere sostor sostorra egon zen baina asko hasi da ! 

 

SOTASALA (sotasal): Izen arrunta. Pinu landarea zein beste kimuren bat 

landatzerakoan, zuloa egiteko kentzen den lur zatia. (lur azala). (Azk. Zotazal). 

Adib.:  

Herr.: “piñue sartu orduko sotasala kendu bide !” 

Bizk.: pinua sartu orduko sotasala kendu behar da ! 

Lit./Bat.: pinua sartu orduko sotasala kendu behar da ! 

 

SUBLEMEU: Aditza. Guztiz desesperatuta egotea. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ara eta  ona kotzien ibillten sietz sublemeute nator gero !” 

Bizk.: hara eta hona kotxean ibilten zietz sublemeute nator gero ! 

Lit./Bat.: hara eta hona kotxean ibiltzen zehatz sublemeute nator gero ! 

 

SUITXIYE (suitxi): Izen arrunta. Landareek, tomateak, piperrak, letxugak … izaten 

duten gaixotasuna. (Azk.-). 

Adib.:  
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Herr.:  “tomatiek eta geuse gustiyek suitxiyegas daus de esebes !” 

Bizk.: tomateak eta gauza guztiak suitxiyegas dagoz eta ezer be ez ! 

Lit./Bat.: tomateak eta gauza guztiak suitxiyegas daude eta ezer ere ez! 

 

SULDERRA (sulder): Izen arrunta. Kanpoan dabiltzan abereak eta kazkabar edo 

harriabarraren eraginez lepoan izaten dituzten materiadun bikorrak. (Azk. Zuldar,1 ª). 

Adib.: 

Herr.: “geure beiyek be lepoan sulderrak dekos ta eldu artien miñ eiñgo tzie!” 

Bizk.: gure behiak be lepoan sulderrak daukaz eta heldu artean min eingo deutsie ! 

Lit./Bat.: gure behiak ere lepoan sulderrak ditu eta heldu artean min egingo diote ! 

 

SURRUSTADIE (surrustada): Izen arrunta. Zurrut egin. Ura, esnea zein beste edozein 

likidoren bat, indartsu eta bat batean edan. (Azk. Zurrustada ).  

Adib.: 

Herr.:  “eiñsun surrustadias alboko etzekoak be entzungo tzuen !” 

Bizk.: ein dozun surrustadias alboko etxekoak be entzungo eutsuen ! 

Lit./Bat.: egin duzun surrustadias alboko etxekoek ere entzungo zizuten ! 

 

SUSERATU: Aditza. Behia idisko nahirik bero bero dagoen sasoia. (Azk. Susara) 

Adib.: 

Herr.:  “suseratu de beiye be ta untxe bertan deittu biyako beternaiyoari !” 

Bizk.:  suseratu da behia eta oraintxe bertan deitu behar jako beterinarioari ! 

Lit./Bat.: suseratu da behia eta oraintxe bertan deitu behar zaio albaiteruari ! 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 866

T 

TABIE (taba): Izen arrunta. Arkumeak izaten duten hezur baten izena. Lehenagoko 

denboretan haurrek eta askotan jolasten zuten tabetara. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “gure gaste denporan semat bider olgetan gendun tabetara !” 

Bizk.: gure gazte denporan zenbat bider olgetan genduan tabetara ! 

Lit./Bat.: gure gazte denboran zenbat aldiz jolasten genuen tabetara ! 

 

TAIYUE (taiyu): Izen arrunta. Zerbait egiteko ganora, fundamentua edo trebetasuna. 

(Azk. Taiu, 1ª). 

Adib.:   

Herr.: “suk dekosun taiyuas estakitt nosko eingo susen aginyunikoak !” 

Bizk.: zuk daukazun taiyuas ez dakit noizko eingo dozuzen agindutakoak ! 

Lit./Bat.: zuk duzun taiyuas ez dakit noziko egingo dituzun agindutakoak ! 

 

TAKARREKOA (takarreko): Izen arrunta. Kolpea. (Azk. Takada, 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “laprast eiñye jeusi eiñ nas da takarreko edarra artu ot !” 

Bizk.: laprast einda jausi ein naz eta takarreko edarra hartu dot ! 

Lit./Bat.: laprast eginda jausi egin naiz eta takarreko ederra hartu dot ! 
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TAKARRASOA (takarraso): Izen arrunta. Kolpea, zartada. (Azk. Takada, 2ª) 

Adib.: 

Herr.: “orrek kotxiek be takarraso galanta deko !” 

Bizk.: horrek kotxeak be takarraso galanta dauka ! 

Lit./Bat.: horrek kotxeak ere takarraso galanta dauka ! 

 

TANGADIE (tangada): Izen arrunta. Normalean goitik behera erortzen den edozein 

likidoren tanta. (Azk. Tanga, 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “euri tangadiek lenengo lenengoen alperrena joten ei deu !” 

Bizk.: euri tangadiek lehenengo lehenengo alperrena joten ei dau ! 

Lit./Bat.: euri tangadiek lehenengo lehenengo alferrena jotzen ei du ! 

 

TANTADA(E)IYE (tantada(e)i): Izen arrunta. Haritz multzoa dagoen tokia. (Azk. 

Tantaidi). 

Adib.:  

Herr.:  “tantadaiye itzelak egon sien baya oiñ esta gelditzen iye bape !” 

Bizk.: tantadaiye ikaragarriak egon ziran baina orain ez da gelditzen ia bat be ! 

Lit./Bat.: tantadaiye ikaragarriak egon ziren baina orain ez da gelditzen ia bat ere ! 

 

TAPOKIE (tapoka): Izen arrunta. Bufanda. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ipiñi tapokie kanpoan otz dau te!” 
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Bizk.: ipini tapokie kanpoan hotz dago eta ! 

Lit./Bat.: ipini tapokie kanpoan hotz dago eta ! 

 

TEKIE (teka): Izen arrunta. Esate baterako bera indaba hazia gordetzen duen luzanga 

itxurako zorrotxua. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “eurton iges baño teka geyau dau te iñyabie ixengo dala esan lei !” 

Bizk.: aurton iaz baino teka gehiago dago eta indaba izango dala esan leike ! 

Lit./Bat.: aurton iaz baino teka gehigao dago eta indaba izango dela esan daiteke ! 

 

TENGIE (tenga): Izen arrunta. Zeregin desberdinetarako erabiltzen den metalezko 

ontzia. (Azk. Teka, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “tengie ekatzu ur apur bet edan deitan  !” 

Bizk.:  tengie ekarri eidazu ur apur bat edan dezadan ! 

Lit./Bat.:  tengie ekar iezadazu ur apur bat edan dezadan ! 

 

TENTENOSOA (tentenoso): Adjetiboa. Leloa, inozoa eta tentela. (Azk. Tentel, 2ª) 

Adib.:   

Herr.: “tentenosoa  selan astu yatzu emon tzuten errekadu bakarra ?” 

Bizk.: tentenosoa zelan ahaztu jatzu emon deutsudan errekadu bakarra ? 

Lit./Bat.: tentenosoa nola ahaztu zaizu eman dizudan errekadu bakarra ? 
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TIENTUE (tientu): Izen arrunta. Jokaeretan agertzen den zuhurtasuna edo ganora, 

tenorea edo jarrera. (Azk. Tentu, 2ª). 

Adib.: 

Herr.:  “jokoan olan irabastie pentzetan su? tientu geiyau euki bide !” 

Bizk.:  jokoan  horrela irabaztea pentsatzen dozu ? tientu gehiago euki behar da ! 

Lit./Bat.:  jokoan  horrela irabaztea pentsatzen duzu? tientu gehiago eduki behar da ! 

 

TIÑUE (tiñu): Izen arrunta. Punteria, adibidez gauza bat bota eta bete betean eman 

norabide zuzenean. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.: “tiñu ona bide ori kanikie emendik bota ta an silloan sartzeko gero !” 

Bizk.: tiñu ona behar da hori kanikea hemendik bota eta han zuloan sartzeko gero ! 

Lit./Bat.: tiñu ona behar da hori kanika hemendik bota eta han zuloan sartzeko gero ! 

 

TIRESIYE (tiresi): Izen arrunta. Arraultze gehiegi jateak dakarren gibeleko 

gaixoitasuna edo gaitza. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “orrenbeste arrutze jaten basu etorko yatzu tiresiye edo seuser !” 

Bizk.:  horrenbeste arraultze jaten badozu etorriko jatzu tiresiye edo zeozer ! 

Lit./Bat.: horrenbeste arraultza jaten baduzu etorko zaizu tiresiye edo zerbait ! 

 

TOKADIE (tokada): Izen arrunta. Pertsonen bat hiltzen denean jotzen diren kanpai-

hotsak, gizonezkoa edo emakumezkoa izan desberdinak izaten dira kopuruan. (Azk.-). 
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Adib.: 

Herr.:  “an ... tokadak jo dabes da nonor ilko san ba !” 

Bizk.:  han ... tokadak jo dabez da norbait hilko zan ! 

Lit./Bat.:  han ... tokadak jo dituzte eta norbait hilko zen ! 

 

TOKORRA (tokor): Adjetiboa. Ligorra, latza. Baserritarrek lurrei eta hitz egiten 

daudenean tokorrak daudela esaten dute ligorrak daudenean, baina pertsonei ere 

aplikatu daitekeen terminua da. (Azk.- ) 

Adib.:  

Herr.: “soloak be eurton sietz tokortute daus de bota biko yakie satza edo !” 

Bizk.: soloak be aurton zietz tokortute dagoz eta bota beharko jake satsa edo ! 

Lit./Bat.: soloak ere aurton zehatz tokortute daude eta bota beharko zaie satsa edo ! 

 

TOPEKADIE (topekada): Izen arrunta. Adardun animali batzuk buruaz ematen duten 

kolpea, edo txahal bat errapean esnea edaten dagoenean amari ematen dizkion kolpeak. 

(Azk. Topeka, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “txala be asi de beiyeri topekadaka  ta biyer errapera es koas botaten !” 

Bizk.: txahala be hasi da behiari topekadaka  eta bihar errapera ez goaz botaten ! 

Lit./Bat.: txahala ere hasi da behiari topekadaka eta bihar errapera ez goaz botatzen ! 

 

TOPIÑOA (topiño): Adjetiboa. Txikia eta potoloa denaz esaten da. (Azk. Topiño). 

Azk.:  
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Herr.:  len topiño topiñoa egon siñen baya sietz argaldute saus oiñ !” 

Bizk.: lehen topiño topiñoa egon zinan baina zietz argaldute zagoz orain !  

Lit./Bat.: lehen topiño topiñoa egon zinen baina zehatz argaldute zaude orain ! 

 

TORILLE (torill): Izen arrunta. Txahal zein zaldi jaio berriak edukitzeko, kortan 

egurraz egindako tokia. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “guk oiñ be txalak astegus da antxe dekeu kortan torille !” 

Bizk.: guk orain be txahalak hasten doguz eta hantxe daukagu kortan torille ! 

Lit./Bat.: guk orain ere txahalak hasten ditugu eta hantxe dugu ikuiluan torille ! 

 

TRABES: 1ª  Adberbioa. Norbaiti zeharka begiratu. (Azk.-). 2ª Izen arrunta. Zerbait 

estorbuan izan, zerbait egitera goazenean eraz ez dugunean. (Azk. Traba, 2ª edo 

Trabagarri). 

Adib.: 

Herr.: “Bilbora banoa baya gustis trabes eitten yate suk diñosun dendatik pasetie !” 

Bizk.: Bilbora banoa baina guztiz trabes eiten jata zuk dinozun dendatik pasatzea ! 

Lit./Bat.: Bilbora banoa baina guztiz trabes egiten zait zuk dinozun dendatik pasatzea ! 

 

TRABESIE (trabesa): Izen arrunta. Esate baterako idi probetan eta asto probetan eta 

egiten diren apuestak. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.:  “geur mañatxubet trabesa eiñ dies da ainbet diru jokatuko san !” 
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Bizk.: gaur makinatxu bat trabesa ein dira eta hainbat diru jokatuko zan ! 

Lit./Bat.: gaur makinatxu bat trabesa egin dira eta hainbat diru jokatuko zen ! 

 

TRAILLEN: Aditza. Behi, txahal zein zaldiak samatik soka edo katearekin hartuz 

gidatu. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “guk dekeun bei bet traillen artunde eroan bixeten da landara !” 

Bizk.: guk daukagun behi bat traillen hartuta eroan behar izaten da landara ! 

Lit./Bat.: guk dugun behi bat traillen hartuta eraman behar izaten da landara ! 

 

TRAKAMANTUE (trakamantu): Izen arrunta. Edozein makina, aparatu zein 

edozelan eginiko altzari zakar. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “ori trakamantue eiñ einsue baya estakitt esetarako baliyoko badeu !” 

Bizk.: hori trakamantue ein ein dozue baina ez dakit ezertarako balioko badau ! 

Lit./Bat.: hori trakamantue egin egin duzue baina ez dakit ezertarako balioko badu ! 

 

TRAKULUE (trakulu): Izen arrunta. Astoari bedarra zein beste edozein karga 

erabiltzeko jartzen zaion egurrezko edo burdinezko tresna. Trakulu hauekin astoak pisua 

ekilibratuta eramaten du. Astoak minik har ez dezan, txalma (Ikus.Txalma) bat jartzen 

zaio trakulue baino lehen lepo gainean. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “trakulue jarri biyako astoari bedar berdie ekarteko!” 
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Bizk.: trakulue jarri behar jako astoari bedar berdea ekarteko ! 

Lit./Bat.: trakulue jarri behar zaio astoari bedar berdea ekartzeko ! 

 

TRAMANKULUE (tramankulu): Izen arrunta. Egurrez zein beste materialen batez 

eginiko tresna edo altzari zakarri deitzen zaio honela. (Azk. Tramankulu). 

Adib.: 

Herr.: “or tramankuluen ganien ipiñitte ebai biko die egurrek !” 

Bizk.: hor tramankuluen gainean ipinita ebagi beharko dira egurrak ! 

Lit./Bat.: hor tramankuluen gainean ipinita ebaki beharko dira egurrak ! 

 

TRANGIE (tranga): 1ª Izen arrunta. Atea ondo itxita geratu daiten trabes jartzen zaion 

haga gogorra, orain ere baserri batzuetan ikuiluko atean ipintzen da. (Azk. Tranga, 3ª). 

2ª Izen arrunta. Norbait gripeaz edo katarroaz dagoenean, tranga handia duela esaten da. 

(Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “dekosun trangias obeto joaten basara ogera !” 

Bizk.: daukazun trangias hobeto joaten bazara ohera ! 

Lit./Bat.: daukazun trangias hobeto joaten bazara ohera ! 

 

TRAPADUE (trapadu): Adjetiboa. Alturaz baxua eta apurtxu bat potoloa denaz esaten 

da. (Azk. Trapadu). 

Adib.:  

Herr.: “trapadu trapadue da orixe be gero !” 

Bizk.: trapadu trapadue da horixe be gero ! 
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Lit./Bat.: trapadu trapadue da horixe be gero ! 

 

TRAPUSARRA (trapusar): Izen arrunta. Landetan eta udaberrian ateratzen den lora 

mota bat dugu. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.: “ortxe geure etzondoan be ainbet trapusar dau !” 

Bizk.:  hortxe geure etxe ondoan be hainbat trapusar dago ! 

Lit./Bat.:  hortxe gure etxe ondoan ere hainbat trapusar dago ! 

 

TRASKILLE (traskill): Adjetiboa. Pertsona baldar eta itxura zatarrekoa. (Azk. 

Traskil). 

Adib.:   

Herr.: “semat persona traskill dau mundu ontan baya !” 

Bizk.:  zenbat pertsona traskill dago mundu honetan baina ! 

Lit./Bat.:  zenbat pertsona traskill dago mundu honetan baina ! 

 

TRAUSKIYE (trauski): Adjetiboa. Pertsona baldarra eta traketsa. (Azk. Trauski, 2ª). 

Adib.:  

Herr.:  “orixe be apur bet trauskiye bada baya se eiñgo tzeu ba !” 

Bizk.: horixe be apur bat trauskiye bada baina zer eingo deutsagu ba ! 

Lit./Bat.: horixe ere apur bat trauskiye bada baina zer egingo diogu ba ! 
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TREBERIE (trebera): Izen arrunta. Beheko suan lapikoak berotzeko erabiltzen zen 

hiru oineko tresna bat. Normalean burdinezkoa izaten zen. (Azk. Trebera). 

Adib.:  

Herr.:  “treberan makiñabat lapiko berotu nikoak bagara gu !” 

Bizk.: treberan makina bat lapiko berotutakoak bagara gu ! 

Lit./Bat.: treberan makina bat lapiko berotutakoak bagara gu ! 

 

TREBUTUE (trebutu): Izen arrunta. Zerbaitek eraginda izaten den ardura. (Azk.-) 

Adib.:  

Herr.: “estosus danak aprobeu da oiñ trebutue dekosu uden ikesten !” 

Bizk.: ez dozuz danak aprobatu  eta orain trebutue daukazu udan ikasten ! 

Lit./Bat.: ez dituzu denak aprobatu eta orain trebutue duzu udan ikasten ! 

 

TREMESA (tremes): Izen arrunta. Garia eta zekalea nahastuz egiten den ogia. (Azk. 

Tremes). 

Adib.:  

Herr.:  “tremesa pernillas seiñ okelias ipiñitte ondo goso egoten da !” 

Bizk.:  tremesa pernilagaz zein okeleagaz ipinita ondo gozo egoten da ! 

Lit./Bat.: tremesa pernilarekin zein okelarekin ipinita ondo gozo egoten da ! 

 

TRENTIÑE (trentiñ): Izen arrunta. Fundamentua edo ganora. (Azk. Trentin). 

Adib.: 

Herr.:  “suk dekosun trentiñegas esiñ leike karrerarik eiñ !” 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 876

Bizk.:  zuk daukazun trentiñegas ezin leike karrerarik ein ! 

Lit./Bat.:  zuk duzun trentiñegas ezin daiteke karrerarik egin ! 

 

TRINPOTXA (trinpotx): Izen arrunta. Arkumearen tripak, odola, eta burua egosi 

ondoren, arraultza eta kipularekin prestatzen den janaria. (Azk.Tripots, 2ª) 

Adib.:  

Herr.:  “geur ilkeu artxoa da biyerko iya preparetan bageu trinpotxa !” 

Bizk.:  gaur hilko dogu artxoa eta ia biharko preparetan badogu trinpotxa !  

Lit./Bat.: gaur hilko dugu artxoa eta ia biharko preparatzen badugu trinpotxa ! 

 

TRIPALIE (tripala): Izen arrunta. Tripako mina. (Azk. Tripala). 

Adib.:  

Herr.:  “tripalak  dekotas eta mantzenillie artu biot !” 

Bizk.:  tripalak  daukodaz eta mantzanilea hartu behar dot ! 

Lit./Bat.:  tripalak ditut eta mantzanila hartu behar dut ! 

 

TROKATU: Aditza. Bihurtu, normalean eskuturra edo orkatilaz esaten da. 

(Azk.Trokau). 

Adib.: 

Herr.:  “atzo ankie trokatu naben da geur beyen ipiñi esiñik nau !” 

Bizk.:  atzo hanka trokatu neban eta gaur behean ipini ezinik nago ! 

Lit./Bat.:  atzo hanka trokatu nuen eta gaur behean ipini ezinik nago ! 
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TROKIE (troka): Izen arrunta. Terreno aldapatsu eta sakonetan dauden eremuak. 

(Azk. Troka, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “or trokan estaitt selan bedarrik ebai keun !” 

Bizk.:  hor trokan ez dakit zelan bedarrik ebagiko dogun ! 

Lit./Bat.:  hor trokan ez dakit nola bedarrik ebakiko dugun ! 

 

TROKOA (troko): Adjetiboa. Sendo eta fuertea. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “anka  trokoa deko orrek umiek da beste numero bat andiyaba bideu !” 

Bizk.:  hanka trokoa dauka horrek umeak eta beste numero bat handiagoa behar dau ! 

Lit./Bat.:  hanka trokoa du horrek umeak eta beste zenbaki bat handiagoa behar du ! 

 

TRONGALA (trongal): Izen arrunta. Zerbaiten pilo handia adierazten du. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “ille onetan bier asko eiñ yosu te trongala kobreuko su esta ?” 

Bizk.:  hile honetan behar asko ein dozu eta trongala kobratuko dozu ez da ? 

Lit./Bat.:  hile honetan lan asko egin duzu eta trongala kobratuko duzu ez da ? 

 

TRONTZOYE (trontzoi): Izen arrunta. Zerbaiten zatia edo puska, normalean 

janarietaz esan ohi da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “okela trontzoa galanta jan su te estosu biyerrarte goserik euko  !” 
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Bizk.:  okela trontzoa galanta jan dozu eta ez dozu bihar arte goserik eukiko ! 

Lit./Bat.:  okela trontzoa galanta jan duzu eta  ez duzu bihar arte goserik edukiko ! 

 

TROPIE (trope): Adjetiboa. Sendoa. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ori txala trope tropie dau te ainbet erralde euko deus ! 

Bizk.:  hori txahala trope tropie dago eta hainbat erralde eukiko ditu ! 

Lit./Bat.: hori txahala trope tropie dago eta hainbat erralde edukiko ditu ! 

 

TRUNBILLE (trunbill): Izen arrunta. Kolpe baten ondorioz larruazalean agertzen den 

konkorra edo bultoa. (Azk. Trunbulu). 

Adib.: 

Herr.: “andixik aulkittik jeusi sarenien urtentzu orrek trunbillek esta ?” 

Bizk.:  handixik aulkitik jausi zarenean urten deutsu horrek trunbillek ez da ? 

Lit./Bat.: handixik aulkitik jausi zarenean irten dizu horrek trunbillek ez da ? 

 

TRUXUEK (truxu): Izen arrunta. Denbora luzez eta ia etengabe euria botatzen ari 

denean. Gauza bera adierazteko botalan hitza ere erabiltzen da. (Azk. Truisu). 

Adib.:  

Herr.:  “geur egun gustiyen truxuek bota deus gero !” 

Bizk.:  gaur egun guztian truxuek bota daus gero ! 

Lit./Bat.:  gaur egun guztiak truxuek bota ditu gero ! 
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TUNGURRE (tungur): Izen arrunta. Buruan zein gorputzeko beste atalen batean kolpe 

bat hartu ondoren ateratzen den konkor txikitxoa. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “beittu orrek umiek selako tungurre dekon bekokiyen !” 

Bizk.: begitu horrek umeak zelako tungurre daukan bekokian ! 

Lit./Bat.:  begiratu horrek umeak nolako tungurre duen bekokian ! 

 

TXABILLIE (txabille): Izen arrunta. Ardia eskilatzen denean artilea kardatu egiten da. 

Artile horretatik haria ateratzeko erabiltzen den egurrezko lanabesa dugu hau. (Azk. 

Tsabila, 1ª) 

Adib.: 

Herr.: “gurean estau txabillerik baya aittittek oniño gordeta euko deu !” 

Bizk.: gurean ez dago txabillerik baina aititak oraindik gordeta eukiko dau ! 

Lit./Bat.: gurean ez dago txabillerik baina aititak oraindik gordeta edukiko du ! 

 

TXAKETEN ALDIYE (txaketen aldi): Izen arrunta. Gaixoaldia, erialdia. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “amak gurien txaketen alditxue paseu deu baya ondo dau barriro be !” 

Bizk.: amak  gurean txaketen alditxue pasau dau baina ondo dago barriro be ! 

Lit./Bat.: amak gurean txaketen alditxue pasatu du baina ondo dago berriro ere ! 

 

TXALIÑE (txaliñ) : Adjetiboa. Ahots zolia, ozena, fina. (Azk. Tsalin, 2ª) 

Adib.: 
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Herr.:  “suk  dekosun txaliñas danak entzungotzue  !” 

Bizk.: zuk daukazun txaliñas danak entzungo dautsue  ! 

Lit./Bat.: zuk daukazun txaliñas denak entzungo dizue ! 

 

TXALMIE (txalma): Izen arrunta. Astoei eta minik ez egiteko trakuluak jarri aurretik 

lepo gainean jartzen zaien zakuzko kuxina. (Azk. Tsalma, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “trakuluek ipiñi eurretik ipiñi txalmie astoari ostantzien miñ eiñgo jako eta !” 

Bizk.: trakuluek ipini aurretik ipini txalmie astoari ostantzean min eingo jako eta ! 

Lit./Bat.: trakuluek jarri aurretik jarri txalmie astoari bestela min egingo zaio eta !  

 

TXAMISOA (txamiso): Izen arrunta. Euskal amerikanoek erabiltzen duten hitza. 

Mendietan ardiak jaten duten sastrakari deitzen diote. Oraindik hitz hau erabiltzen 

jarraitzen dute. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “Ameriketan  ardisain ibill giñenien mañabat txamiso ikusinikoa banas ni !” 

Bizk.: Ameriketan ardizain ibili ginanean makina bat txamiso ikusitakoa banaz ni ! 

Lit./Bat.: Ameriketan ardizain ibili ginenean makina bat txamiso ikusitakoa banaiz ni ! 

 

TXANBILLOTZA (txanbillotz): Izen arrunta. Txori mota bat. (Azk. Tsamilots). 

Adib.:   

Herr.: “orrek txanbillotzak be atara deus kunek !” 

Bizk.: horrek txanbillotzak be atara ditu kumak ! 
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Lit./Bat.: horrek txanbillotzak ere atera ditu kumak ! 

 

TXANELA (txanel): Izen arrunta. Txalupa. (Azk. Tsanel). 

Adib.:   

Herr.: “antxiñe txanelatxuek artunde arraiñetan be ainbet bider joan giñen  !” 

Bizk.: antzina txanelatxuek hartunda arrainetan be hainbat bider joan ginen ! 

Lit./Bat.: antzina txanelatxuek hartunda arrainetan ere hainbat aldiz joan ginen ! 

 

TXAPARRA (txapar): Izen arrunta. Arto soroan tartean egoten diren arto buru 

eskasak, txikiak. (Azk. Tsapar, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  “ainbet txapar dau arto artien da kendu bikeus beiyeri  emoteko !” 

Bizk.:  hainbat txapar dago arto artean eta kendu beharko doguz behiai emoteko ! 

Lit./Bat.: hainbat txapar dago  arto artean eta kendu beharko ditugu behiei emateko ! 

 

TXAPIÑOA (txapiño): Izen arrunta. Galtzerdiak. (Azk. Tsapin, 2ª). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek txapiñek neuk bitas botakas jasteko!” 

Bizk.:  horrek txapiñek neuk behar dodaz botakaz janzteko ! 

Lit,/Bat.:  horrek txapiñek nik behar ditut botakin janzteko ! 

 

TXAPLATIE (txaplata): 1ª Izen arrunta. Prakak zein beste arropa bati zuloan bat 

egiten zaionean zulo hori estaltzeko jartzen den oihalezko txatala. (Azk. Tsaplata, 5ª). 2ª 

Adjetiboa. Etengabe berriketan dabilen pertsona. (Azk. Tsaplata, 4ª). 
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Adib.:  

Herr.: “prakieri txaplatie ipin bikotzesu apurtute dekosu te !” 

Bizk.:  prakeari txaplatie ipini beharko dautsazu apurtuta daukazu eta !  

Lit./Bat.: prakari txaplatie ipini beharko diozu apurtuta duzu eta ! 

 

TXARAMELA (txaramel): 1ª Izen arrunta. Ateak zein lehioak ireki eta ixteko 

erabiltzen zuten egurrezko takotxu bateri deitzen diote. (“Txarangela” hitzaz ere 

ezagutzen da). (Azk. Tsaramel, 6ª). 2ª Adjetiboa. Asko hitz egiten duenaz esaten da. 

(Azk. Tsaramel, 4ª). 

Adib.:   

Herr.:  “oiñ be guk kortako atie txaramelas dekeu !” 

Bizk.:  orain be guk kortako atea txaramelas daukagu ! 

Lit./Bat.:  orain ere guk ikuiluko atea txaramelas daukagu ! 

 

TXARBIE (txarba): Izen arrunta. Sagar mota bat da. Txarba baltza zein zuria oso 

ezagunak dira hemendik. (Azk.Tsarba, 1ª). 

Adib.:   

Herr.:  “txarbie oiñ iye galdute be badau emen !” 

Bizk.:  txarbie orain ia galduta be badago hemen ! 

Lit./Bat.:  txarbie orain galduta ere badago hemen ! 

 

TXARRANTXIE (txarrantxa): Izen arrunta. Ganaduak, batez ere behiak pekorotzaz 

zikinduta daudenean, lohi hori kentzeko erabiltzen duten eskubila. (Azk.-). 
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Adib.:   

Herr.:  “beiyek be txarrantxeu bikeus sikiñyute daus de !” 

Bizk.:  behiak be txarrantxeu beharko doguz zikinduta dagoz eta ! 

Lit./Bat.:  behiak ere txarrantxeu beharko ditugu zikinduta daude eta ! 

 

TXARTEU: Aditza. Pinuari, normalean bost sei urterekin, behekaldean dituen erramak 

kentzeari deitzen zaio honela. Zuhaitzak enborrean indar gehiago har dezan egiten da 

lan hau. (Azk. Tsartau, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “piñudiye be txarteu bikeu eurton,  aundiyeiye be badau te !” 

Bizk.: pinudia be txarteu beharko da aurton, handiegia be badago eta ! 

Lit./Bat.: pinudia ere txarteu beharko da aurton, handiegia ere badago eta ! 

 

TXATALA (txatal): Izen arrunta. Zerbaiten zati txikitxo bat. (Azk. Tsatal, 3ª). 

Adib.:  

Herr.:  “gose nas da emoistesu ogi txataltxu bet !” 

Bizk.:  gose naz eta emon eidazu ogi txataltxu bat ! 

Lit./Bat.:  gose naiz eta eman iezadazu ogi txataltxu bat ! 

 

TXATXALIE (txatxala): Adjetiboa. Eten gabe hizketan eta inongo seriotasunik ez 

duen emakumeaz esaten da. (Azk.Tsatsala). 

Adib.:  

Herr.: “ori andrie baño txatxaliaurik estau !” 
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Bizk.: hori andrea baino txatxaliaurik ez dago ! 

Lit./Bat.: hori emakumea baino txatxaliaurik ez dago ! 

 

TXATXUE (txatxu): Adjetiboa. Beti besteen jakinduria eta indarren gainetik egon nahi 

duena, handizalea, harroa. (Azk. Tsatsu). 

Adib.:   

Herr.: “ortxe doan gixona be tamañuko txatxue bada baya ser engo tzeu ba !” 

Bizk.: hortxe doan gizona be tamainuko txatxue bada baina zer eingo dautsagu ba !  

Lit./Bat.: hortxe doan gizona ere tamainuko txatxue bada baina zer egingo diogu ba ! 

 

TXEPETXA (txepetx): 1ª Izen arrunta. Txori mota bat. (Azk. Tsepets). 2ª Adjetiboa. 

Pertsona bizkorra, urduria eta geldiezinaz esan ohi da. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “artien deko txepetxak abiyie !” 

Bizk.: artean dauka txepetxak habia ! 

Lit./Bat.: artean du txepetxak habia ! 

 

TXIBITTIE (txibitte): Izen arrunta. Indabak eta garantzeko erabiltzen da, puntan ugela 

duen makila. (Azk. Tsibita, 1ª) 

Adib.:  

Herr.: “txibittias jo bitas arratzaldien iñyabak !” 

Bizk.: txibittias jo behar dodaz arratsaldean indabak ! 

Lit./Bat.: txibittias jo behar ditut arratsaldean indabak ! 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 885

TXIDERRA (txider): Izen arrunta. Ganaduari ematen zaion belar mota bat. (Azk. 

Tsidar). 

Adib.:  

Herr.:  “txider apur baten bille joan bide orroa baten daus beiyek eta !” 

Bizk.:  txider apur baten bila joan behar da orroa baten dagoz behiak eta ! 

Lit./Bat.:  txider apur baten bila joan behar da orroa baten daude behiak eta ! 

 

TXILIÑE (txiliña): 1ª Izen arrunta. Kanpai txikia. (Azk. Tsilin, 1ª). 2ª Adjetiboa. Eten 

gabe berriketan dagoenaz esaten da. (Azk. Tsilin, 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “abendue kantetan goas da txiliñe ipin bitzet makillieri !” 

Bizk.: abendua kantetan goaz da txiliñe ipini behar dautset makileari ! 

Lit./Bat.: abendua abesten goaz eta txiliñe ipini behar diot makilari ! 

 

TXINGORRA (txingor): Izen arrunta. Hotzaren hotzez izoztuta erortzen den euri tanta 

gogortua. (Azk. Tsingor, 1ª). 

Adib.:   

Herr.:  “dauen otzagas esiñ lei euririk eiñ txingorra baño !” 

Bizk.:  dagoen hotzagaz ezin leike euririk ein txingorra baino ! 

Lit./Bat.:  dagoen hotzarekin ezin dezake euririk egin txingorra baino ! 

 

TXINTXERRIE (txintxerra): Izen arrunta. Txerriaren urdia urtu ondoren, koipeaz 

aparte gelditzen denari deitzen zaio. (Azk.Tsintsorta). 
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Adib.:  

Herr.:  “urtero eitten dies gurien oniño txintxerrak txarriye illten gunien!” 

Bizk.:  urtero eiten dira gurean oraindik txintxerrak txarria hiltzen dogunean ! 

Lit./Bat.:  urtero egiten dira gurean oraindik txintxerrak txerria hiltzen dugunean ! 

 

TXINTXIE (txintxa): Izen arrunta. Asto, zaldiei trakulua (ikus. Trakulua) jarri aurretik 

minik ez hartzeko txalma jartzen zaie, hori gorputzera ondo lotzeko animaliari 

tripepetik, alde batetik bestera jartzen zaion gerriko zabala. Oihal sendoz eginiko 

gerrikoa izaten da eta alderdi batean burdinazko belarri bat izaten du, hobeto lotzeko. 

(Azk. Tsintsa, 6ª). 

Adib.: 

Herr.: “txintxie solteu yako astoari da erremolatxa karga osoa bera jeusi de !” 

Bizk.: txintxie soltau jako astoari eta erremolatxa karga osoa behera jausi da ! 

Lit./Bat.: txintxie soltau  zaio astoari eta erremolatxa karga osoa behera jausi da ! 

 

TXINYORRA (txinyor): Izen arrunta. Txantxangorria, papargorria, txoritxo oso 

kantaria. (Azk. Tsintsort ).  

Adib.:   

Herr.:  “txinyorrak be asi die etorten da badator udaberriye be!” 

Bizk.:  txinyorrak ere hasi dira etorten eta badator udaberria be ! 

Lit./Bat.:  txinyorrak ere hasi dira etortzen eta badator udaberria ere ! 

 

TXINYURRIYE (txinyurri): Izen arrunta. Inurria, intsektu mota. (Azk. Tsindurri). 

Adib.: 
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Herr.:  “txinyurri batek pikeuste da  itzelesko granoak  urtestie !” 

Bizk.: txinyurri batek pikatu daust eta itzalezko granoak urten daustie ! 

Lit./Bat.: txinyurri batek pikatu dit eta ikaragarrizko granoak irten didate ! 

 

TXIPRISTIÑE (txipristiñ): Izen arrunta. Edozein likido mota erortzean jalgitzen diren 

tantak. (Azk.Tsipristin, 1ª). 

Adib :   

Herr.:  “mai ganeraño bota sus esne txipristiñek da kontus !” 

Bizk.:  mahai gaineraino bota dozuz esne txipristiñek eta kontuz ! 

Lit./Bat.: mahai gaineraino bota dituzu esne txipristiñek eta kontuz ! 

 

TXIRINGORDEU: Aditza. Txirikordatu, kirimildu. (Azk. Tsirikordau ) 

Adib.:   

Herr.:  “sokie dana txiringordeta dau te ipiñi ondo !” 

Bizk.:   sokea dana txiringordeta dago eta ipini ondo ! 

Lit./Bat.:  soka dena txiringordeta dago eta jarri ondo ! 

 

TXIRKOA (txirko): Adjetiboa. Oinetako askok izaten duten takoi fin eta altua. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “orrek andriek dekosan sapata txirkoakin ni laster jeusiko nintzeke !” 

Bizk.:  horrek andreak daukozan zapata txirkoakin ni laister jeusiko nintzateke ! 

Lit./Bat.: horrek emakumeak dituen zapata txirkoakin ni laister jausiko nintzateke ! 
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TXIRRIBORROA (txirriborro): Adjetiboa. Hitz egitea izugarri gustatzen zaion 

pertsona. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.:  “apurtxu  bet edaten dabenien ori be apur bet txirriborrotute pantetan da !” 

Bizk.:  apurtxu bat edaten dabenean hori be apur bat txirriborrotute pantetan da ! 

Lit./Bat.:  apurtxu bat edaten duenean hori ere apur bat txirriborrotute jartzen da ! 

 

TXIRRINTXOYE BEDARRA (txirrintxoi bedarra ): Izen arrunta. Belar mota bat 

da, soroetan landare artean eta ateratzen dena. (Azk.-) 

Adib.:  

Herr.: “ider artien be mañabat txirrintxoi bedar dekeu ta kendu biko dabe !” 

Bizk.:  ider artean be makina bat txirrintxoi bedar daukagu eta kendu beharko dira ! 

Lit./Bat.: ilar artean ere makina bat txirrintxoi bedar dugu eta kendu beharko dira ! 

 

TXIRRIÑIE (txirriña): 1ª Izen arrunta. Atarietan deitzeko balio duen seinale 

akustikoa. (Azk.- ). 2ª Izen arrunta. Antzinako behiek, zaldiek, ... erabiltzen zituzten 

gurdien burdinazko erroberak. (Azk. Tsirringa, 1ª). 

Adib.:   

Herr.: “txirriñie jo dabe ta baten bat badau or etartien ba !” 

Bizk.: txirriñie jo dabe eta bateren bat dabago hor etartean ba !  

Lit./Bat.: txirriñie jo dute eta norbait badago hor etartean ba ! 

 

TXIRRISTADIE (txirristada): Izen arrunta. Txist egin, pss pst! eginaz norbaiti deitu. 

(Azk. Tsistada, 2ª). 
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Adib.: 

Herr.:  “txirristada bat eitten batzesu laster etorko yatzu ori katutxue !” 

Bizk.: txirristada bat eiten badautsazu laister etorriko jatzu hori katutxue !  

Lit./Bat.: txirristada bat egiten badiozu laister etorriko zaizu hori katutxoa ! 

 

TXIRUELATIK egon: Adberbioa. Burutik ondo ez egotea. (Azk. -) 

Adib: 

Herr.:  “ori txiruelatik dabela esan leike !” 

Bizk.: hori txiruelatik dagoela esan leike ! 

Lit./Bat.: hori txiruelatik dagoela esan daiteke ! 

 

TXIKOLDU: Aditza. Lehortu,  sikatu. (Azk. Tsikortu, 1ª). 

Adib.:   

Herr.: “ daben siketiegas bedar gustiyek be txikoldute daus !” 

Bizk.:  dagoen siketeagaz bedar guztiak be txikoldute dagoz ! 

Lit./Bat.:  dagoen lehortearekin bedar guztiak ere txikoldute daude ! 

 

TXITXIBURDUNTZIYE (txitxiburduntzi): Izen arrunta. Basoan sua eginez, 

burduntzi baten puntan txorizoa edo lukainka prestatu. Euskal Herri osoko ohitura bat 

dugu eta ihauteri aurreko igandean ospatzen da. (Azk. Tsitsi-burduntzi). 

Adib.:  

Herr.:  “eurton danok batera joan bieu txitxiburduntzi eitten !” 

Bizk.: aurton danok batera joan behar dogu txitxiburduntzi eiten ! 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 890

Lit./Bat.: aurton denok batera joan behar dugu txitxiburduntzi egiten ! 

 

TXITXIMURKADIE (txitximurkada): Izen arrunta. Norbaiti atzamarren artean bere 

haragi zatitxo bat hartu eta gogor estutuz bihurritu. (Azk. Tsitsimurkada). 

Adib.:   

Herr.: “niri urrengo txitximurkadie eittestenak belarriondoko bat deko !” 

Bizk.: niri hurrengo txitximurkadie eiten daustenak belarriondoko bat dauka ! 

Lit./Bat.: niri hurrengo txitximurkadie egiten didanak belarrondoko bat dauka ! 

 

TXOLETA (txolet): Izen arrunta. Latorrizko kontserba potoa. (Azk. Tsolet,  1ª). 

Adib.:   

Herr.: “kontus orregas txoletas atzamarrak ebaikotzus de !” 

Bizk.: kontuz horregaz txoletas atzamarrak ebagiko dautsuz eta ! 

Lit./Bat.: kontuz horrekin txoletas atzamarrak ebakiko dizkizu eta ! 

 

TXOPIKE ibilli: 1ª Aditza. Jatorduetatik kanpo jaten ibiltzeari esaten zaio. (Azk.-). 2ª 

Aditza . Ingurokoei zirikatzen eta adarra jotzen ibiltzea. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “oiñ be txopike basabis gero beskaritten se jango su ?” 

Bizk.: orain be txopike bazabiltza gero bazkaritan zer jango dozu ? 

Lit./Bat.: orain ere txopike bazabiltza gero bazkaritan zer jango duzu ? 
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TXORROTXAILLIE (txorrotxaille): 1ª Izen arrunta. Etxerik etxe laban eta artaziak 

zorrozten ibiltzen dena. (Azk.-). 2ª Adjetiboa. Berba ugari egiten duen pertsonaz esaten 

da. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “geur goixien etor de txorrotxaillie da sorrostu deus geuse gustiyek !” 

Bizk.: gaur goizean etorri da txorrotxaillie eta zorroztu ditu gauza guztiak ! 

Lit./Bat.: gaur goizean etorri da txorrotxaillie eta zorroztu ditu gauza guztiak !  

 

TXORTIE (txorta): 1ª Izen arrunta. Lore zein beste landare mota batzuen erramuak. 

Edozein landararekin egin daitekeezan pilatxoak ere badira, normalean ehunekoetan. 

(Azk.-). 2ª Izen arrunta. Neskatoei eta ilea koleta batekin jartzen zaienean. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.: “ule lusieiye deko ta txorta  bat eiñ biko yako !” 

Bizk.: ule luzeegia dauka eta txorta bat ein beharko jako ! 

Lit./Bat.: ile luzeegia du eta txorta bat egin beharko zaio ! 

 

TXOTATU: Aditza. Soratu. (Azk.-). 

Adib.:   

Herr.:  “esisais egon telebisiñoan orremeste denpora ostantzien txotatuko sara ta !” 

Bizk.:  ez zaitez egon telebisinoan horrenbeste denpora ostantzean txotatuko zara eta ! 

Lit./Bat.:  ez zaitez egon telebistan horrenbeste denbora bestela txotatuko zara eta ! 

 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 892

TXOTIE (txota): 1ª Izen arrunta. Esate baterako kipula batzuei ateratzen zaien 

gogortasuna, behin hori  atera ezkero kipulak ez du balio. (Azk.-). 2ª Izen arrunta. 

Sekula belarrak eta Prantses bedarrak hazia halako leka baten izaten dute, hasi hori 

gordetzen duen lekari deitzen zaio honela. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “orrek kipuliek txotie deko ta esteu baliyo !” 

Bizk.: horrek kipuleak txotie dauka eta ez dau balio ! 

Lit./Bat.: horrek kipulak txotie dauka eta ez du balio ! 
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U 

UGELA (ugel): Izen arrunta. Gauzak gogorki lotzeko hedea. (Azk. Ugel, 1ª). 

Adib.: 

Herr.:  txakurreri ugela apurtu yako ta barriye ekar biko yako ! 

Bizk.: txakurrari ugela apurtu zaio eta barria ekarri beharko jako ! 

Lit./Bat.: “txakurrari ugela apurtu zaio eta berria ekarri beharko zaio !” 

 

UIYEK (ui): Izen arrunta. Hortzak eusten dituen kolore gorriko haragia. (Azk. Ui, 2ª). 

Adib.:  

Herr.: “atzo agiñe atarata geur uiyetako miñ itzelagas nau !” 

Bizk.:  atzo hagina atara eta gaur uiyetako min itzelagaz nau ! 

Lit./Bat.:  atzo hagina atera eta gaur uiyetako min ikaragarriarekin nago ! 

 

UKETU: 1ª Aditza. Ezetz esan, ezeztu. (Azk. Ukatu, 1ª). 2ª Aditza. Leher eginda 

geratu, indarge, ahul. (Azk.Ukatu, 1ª). 

Adib.:  

Herr.:  “idi probetan idi bat sietz uketute geratu de !” 

Bizk.:  idi probetan idi bat guztiz uketute geratu da ! 

Lit./Bat.:  idi probetan idi bat guztiz uketute geratu da ! 

 

UKUBILLKADIE (ukubillkada): Izen arrunta. Ukabila zarratuz norbaiti edo zerbaiti 

jotea. (Azk. Ukabilkada). 

Adib.: 
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Herr.: “ixilik espasaus neuk emongotzut ukubillkadie !” 

Bizk.: ixilik ez bazagoz nik emongo dautsut ukubillkadea ! 

Lit./Bat.: ixilik ez bazaude nik emango dizut ukubillkadie ! 

 

UKUBILLE (ukubill): Izen arrunta. Ukabila. (Azk. Ukabil). 

Adib.: 

Herr.: “orrek dekon ukubillegas emongoaleke belarriondoko bat … !” 

Bizk.:  horrek deukan ukubillegas emango baleke belarrondoko bat… ! 

Lit./Bat.:  horrek duen ukubillegas emango balu belarrondoko bat… ! 

 

UKUNDOA (ukundo): 1ª Izen arrunta. Besoak eta besagainak egiten duten hezur 

jokoaren kanpokaldea. (Azk. Ukondo, 1ª). 2ª Izen arrunta. Ukundoa eduki esaten da 

zerbait egiteko edo nonbaitera joateko ... gaur egun esaten den moduan entxufea eduki. 

(Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “orrek be or bierrien sartzeko euko ban ukondoa edo seuser !” 

Bizk.:  horrek be hor beharrean sartzeko eukiko eban ukondoa edo zeozer ! 

Lit./Bat.:  horrek ere hor lanean sartzeko edukiko zuen ukondoa edo zerbait ! 

 

ULDU: Aditza. Urrutu. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ uldu eiñ yot besoa sasi bategas !” 
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Bizk.:  uldu ein dot besoa sasi betegaz ! 

Lit./Bat.:  uldu egin dut besoa sasi batekin ! 

 

ULIE(ule): 1ª Izen arrunta. Plastiku gisako mantela edo zamaua. (Azk.-). 2ª Izen 

arrunta. Lehenago baserrietan  behearen gainean jartzen den sintasola. (Azk.-). 

Adib:  

Herr.: “ori maiye sikinttu eitten da ta ulie edo seuser ipiñi biko yako !” 

Bizk.: hori mahaia zikindu eiten da eta ulie edo zeozer ipini beharko jako ! 

Lit./Bat.: hori mahaia zikindu egiten da eta ulie edo zerbait ipini beharko zaio ! 

 

UNADIE (unada): Izen arrunta. Lekua, tokia adierazteko erabiltzen da. (Azk. Une, 2ª). 

2ª Izen arrunta. Denboraldia. (Azk. Une, 4ª). 

Adib.:   

Herr.: “onexek umiek be esteu unada ona paseu baya oiñ badoa mejoretan  !” 

Bizk.: honexek umeak be ez dau unada ona pasau baina orain badoa mejoretan  ! 

Lit./Bat.:  honexek haurrak ere ez du unada ona pasatu baina orain badoa mejoratzen ! 

 

UNTURIE (untura): Izen arrunta. Pomada, ukendua. (Azk.-) 

Adib.: 

Herr.:  “oriyoak erretzun lekuen unturie emon bikosu !” 

Biz.:  olioak erre dautsun lekuan unturie emon beharko dozu ! 

Lit./Bat.:  olioak erre dizun lekuan unturie eman beharko duzu ! 
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UNTZIE (untze): Izen arrunta. Iltzea. (Azk. Untze, 1ª). 2ª Izen arrunta. Idi, asto 

probetako distantzi medida bat. (Azk. Untze, 3ª). 

Adib.:   

Herr.: “ainbet untze biko da onek olak danak josteko !” 

Bizk.: hainbat untze beharko da honek oholak danak josteko ! 

Lit./Bat.: hainbat untze beharko da hauek oholak denak josteko ! 

 

UNTZUGITTU: Aditza. Mehetu, eskastu, txikiagotu. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “okelie sartenien prijidu tanien total untzugittute geratu de gero !”  

Bizk.: okelea sartenean prijidu dodanean guztiz untzugittute geratu da gero ! 

Lit./Bat.: okela sartenean frijitu dudanean guztiz untzugittute geratu da gero ! 

 

UNTZURRIYE (untzurri): Izen arrunta. Etxeetan, zein zuhaitzetan aurki dezakegun 

hosto zabaleko landare gorakaria. (Azk. Untzorri, 1ª). 

Adib.:   

Herr.:  “etzeko orma gustiyek untzurris jositte dekeuz !” 

Bizk.:  etxeko horma guztiak untzurris josita daukaguz ! 

Lit./Bat.:  etxeko horma guztiak untzurris josita ditugu ! 

 

UPIE (upe): Izen arrunta. Errotak artoa zein garia ehotzeko uraren indarra behar izaten 

du, errotara bertara ura sartu eta ateratzeko zuloei deitzen zaie honela. (Azk. Upazulo) 

Adib.: 
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Herr.: “upe bata sikiñyute dau te garbittu biko da urek ondo urten deiyen !” 

Bizk.:  upe bata zikinduta dago eta garbitu beharko da urak ondo urten dagian ! 

Lit./Bat. upe bata zikinduta dago eta garbitu beharko da urak ondo irten dezan !  

 

URDIÑEK (urdiñe): Izen arrunta. Perretxiko mota bat. (Azk. Perretsiko, 1ª, 

Urdinperretsiko). 

Adib.:   

Herr.: “geur iya topetan batas urdiñ batzuk aparitterako !” 

Bizk.: gaur ia topetan badodaz urdiñ batzuk aparitarako ! 

Lit./Bat.: gaur ia topatzen baditut urdiñ batzuk afaritarako ! 

 

URDINSAGARRA (urdinsagar): Izen arrunta. Hemengo paraje hauetatik lehenago 

asko hedatuta zegoen sagar mota bat. (Azk. Sagar : urdinsagar ) 

Adib.: 

Herr.:  “urdiñsagarrik estot pentzetan oiñ leku askotan dauenik be !” 

Bizk.:  urdinsagarrik ez dot pentsetan orain leku askotan dagoanik be ! 

Lit./Bat.:  urdinsagarrik ez dut pentsatzen orain leku askotan dagoenik ere ! 

 

URKOAK (urko): Izen arrunta. Erlazio edo harreman oso ona duten auzokoetaz esaten 

da. (Azk. Urko, 5ª). 

Adib.: 

Herr.:  “sarritten  familiko bategas baño urko bategas geiyau tratetan da !” 

Bizk.:  sarritan familiako bategaz baino urko bategaz gehiago tratetan da ! 
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Lit./Bat.:  sarritan familiako batekin baino urko batekin gehiago tratatzen da ! 

 

URKULDU: Aditza. Esate baterako lekei, egosten hasi aurretik, izan ditzaketen hariak 

kentzen dizkiegu  eta zati txikiagoetan ebagi, lan horri deitzen zaio honela. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.:  “orrek baiñek urkuldu bidabe biyer eberdireko beskaritterako  !” 

Bizk.:  horrek bainak urkuldu behar dira bihar eguerdireko bazkaritarako ! 

Lit./Bat.:  horrek bainak urkuldu behar dira bihar eguardirako bazkaritarako !  

 

URKUEK (urku): Izen arrunta. Senitartekoa edo familiakoa. (Azk.-). 

Adib.:  

Herr.: “urkoari abixeu eiñ biko yakie selan biyer dan mesie  !” 

Bizk.:  urkoari abisatu ein beharko jake zelan bihar dan mezea ! 

Lit./Bat.:  urkoari abisatu egin beharko zaie nola bihar den meza ! 

 

URKULIE (urkula): Izen arrunta. Puntan triangelu itxuran hortz bi dituen egurra edo 

palua ... (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “ orrek derdamiek pixu andiye deko ta urkulen bat ipiñi biko yako !” 

Bizk.:  horrek derdameak pisu handia dauka eta urkulen bat ipini beharko jako ! 

Lit./Bat.:  horrek derdamak pisu handia du eta urkulen bat ipini beharko zaio ! 
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URRESIE (urresa): Izen arrunta. Bildots emea. (Azk. Urrusa) 

Adib.:  

Herr.: “ardiyek kune bi eiñ yeus de biyek urresak !” 

Bizk.:  ardiak kuma bi ein ditu eta biak urresak ! 

Lit./Bat.:  ardiak kuma bi egin ditu eta biak urresak ! 

 

URRUKOTOYE (urrukotoi): 1ª Izen arrunta. Kotoi itxura duen lora zuria. (Azk.-).   

Adib.:  

Herr.:  “su seu esara kejeuko urrukotoyen artien asinikoa sara ta !” 

Bizk.:  zu zeu ez zara kejatuko urrukotoyen artean hasitakoa zara eta ! 

Lit./Bat.:  zu zeu ez zara kexatuko urrukotoyen artean hasitakoa zara eta ! 

 

URRUSIE (urrusa): Izen arrunta. Abereen munduan emeari deitzen zaio honela. (Azk. 

Urruza, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “ iges geuri be beiyek urrusie eiskun baya eurton iskoa eiñ yeu !” 

Bizk.:  iaz geuri be behiak urrusie ein euskun baina aurton idiskoa ein dau ! 

Lit./Bat.:  iaz guri ere behiak urrusie egin zigun baina aurton idiskoa egin du ! 

 

URRUTU: Aditza. Norberen gorputzeko zein beste zerbaiten gainazala tresna zorrotzen 

batekin urratu. (Azk. Urrutu). 

Adib.:   

Herr.:  “sasiyek urrutute dekot bernie !” 
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Bizk.:  sasiak urrutute daukat berna ! 

Lit./Bat.:  sasiak urrutute dut berna ! 

 

URRUTXIE (urrutxa): 1ª Izen arunta. Perretxiko mota bat. (Azk.-). 2ª Izen arrunta. 

Urritza, fruitu lehorra. (Azk. Urruts, 1ª). 

Adib: 

Herr.:  “arbolie bete beterik dau te batu bikeus urrutxak !” 

Bizk.: arbolea bete beterik dago eta batu beharko doguz urrutxak ! 

Lit./Bat.:  zuhaitza bete beterik dago eta batu beharko ditugu urrutxak ! 

 

URTEBETIE (urtebeta): 1ª Izen arrunta. Norbait hil eta handik eta urte betera egiten 

den oroimenezko meza. (Azk. Urtebete, 1ª). 2ª Izen arrunta. Sagar mota bat. (Azk. 

Urtebete, 2ª). 

Adib.: 

Herr.: “biyer dekeu aman urtebetie ... denporie igerri be eiñ barik paseu de !” 

Bizk.: bihar daukagu amaren urtebetie ... denbora igarri be ein barik pasau da ! 

Lit./Bat.: bihar dugu amaren urtebetie ... denbora igarri ere egin gabe pasatu da ! 

 

URTENTXIE (urtentxa): Adjetiboa. Parrandaz parranda eta erromeriz erromeri oso 

gazte hasten dena. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “ondo urtentxie da ori suen semie be e !” 

Bizk.:  ondo urtentxie da hori zuen semea be e ! 
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Lit./Bat.:  ondo urtentxie da hori zuen semea ere e ! 

 

USENA (usen): Izen arrunta. Soroan egoten diren intsektuak. Antzinako denboretan 

pertsona zein animaliei sukarra jaisteko erabiltzen zituzten, gorputzean jartzen zituzten 

intsektuok eta hauek odola xurgatuz sukarra bajatzen zien. (Azk. Uzan). 

Adib.:    

Herr.: “antziñe kalenturie da bajatzeko usenak ipiñtten sien gaixoaren gorputzien !” 

Bizk.: antzina kalenturea eta bajatzeko usenak ipintzen ziran gaixoaren gorputzean ! 

Lit./Bat.: aintzina sukarra eta jaisteko usenak jartzen ziren gaixoaren gorputzean ! 

 

USKERIYE (uskeri): Izen arrunta. Baliorik gabeko ekintza edo garrantzi txikiko 

gauza, txikikeria. (Azk. Uskeri,1ª). 

Adib.:   

Herr.: “or kamaran dekeun  uskeri pilloa ... siñistu be esiñ lei eiñ !”   

Bizk.:  hor kamaran daukagun uskeri piloa ... sinistu be ezin leike ein ! 

Lit./Bat.: hor ganbaran dugun uskeri piloa ... sinistu ere ezin daiteke egin ! 

 

USKIÑE (uskiñ): Adjetiboa. Biziotsua, txarrerako joera duena. (Azk. Uskin). 

Adib.:   

Herr.: “ori baño persona uskiñaurik topetako be !” 

Bizk.: hori baino persona uskiñaurik topatzeko be ! 

Lit./Bat.: hori baino pertsona uskiñaurik aurkitzeko ere ! 
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USKIYE (uski): Izen arrunta. Ipurdiko zuloa. (Azk. Uzki, 1ª). 

Adib.:  

Herr.: “nik lagundu baño ariñau uskiyen urtengo jatzus perretxikoak !” 

Bizk.: nik lagundu baino arinago uskiyen urtengo jatzuz perretxikoak ! 

Lit./Bat.: nik lagundu baino lehen uskiyen irtengo zaizkizu perretxikoak ! 

 

USOTXIE (usotxa): Adjetiboa. Izaera beldurtia eta izukorra duenaz esaten da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.:  “ori neskatotxua be ondo usotxie da ba e... !” 

Bizk.: hori neskatotxua be ondo usotxie da ba e ... ! 

Lit./Bat.: hori neskatotxua ere ondo usotxie da ba e ... ! 

 

USTELASIYE (ustelasi): Izen arrunta. Sagarra, madaria zein beste frutan batek izan 

dezakeen ustel motatxoa edo pikatxoa. (Azk.Ustel, 1ª). 

Adib.: 

Herr.: “kamaran patata artien be ainbet ustelasi dau  !” 

Bizk.: kamaran patata artean be hainbat ustelasi dago ! 

Lit./Bat.: ganbaran patata artean ere hainbat ustelasi dago ! 

 

USTELKIE (ustelka): Izen arrunta. Ia guztiz hondatuta, ustelduta dagoen fruta edo 

janaria. (Azk. Ustel, 1ª). 

Adib.:   

Herr.: “orrek sagar ustelkak ere bota biko dies nonora !” 
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Bizk.: horrek sagar ustelkak be bota beharko dira nonbaitera ! 

Lit./Bat.: horrek sagar ustelkak ere bota beharko dira nonbaitera ! 

 

UXANDERIE (uxandera): Adjetiboa. Beti hara eta hona gelditu gabe dabilenaz esaten 

da. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “ori be bada uxanderie gero, ude gustiyen ibili de ara eta ona !” 

Bizk.: hori be bada uxanderie gero, uda guztian ibili da hara eta hona ! 

Lit./Bat.: hori ere bada uxanderie gero, uda guztian ibili da hara eta hona ! 

 

UXUEN: Adberbioa. Zerbaiten atzetik edo afanean ibiltzea. (Azk. Uzu, 2ª) 

Adib.: 

Herr.:  “jaiyen uxuen da jente asko dabill Gerniken egunokas !” 

Bizk.: jaian uxuen eta jende asko dabil Gerniken egunokaz ! 

Lit./Bat.: jaien uxuen eta jende asko dabil Gernikan egunokin ! 
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X 

XAXAROA (xaxaro): Izen arrunta. Norbaitek izan dezakeen ganora edo fundamentua. 

(Azk.-). (5) 

Adib.: 

Herr.: “suk seuk dekosun xaxaroas estakitt nosko prepareuko sun beskariye!” 

Bizk.: zuk zeuk daukazun xaxaroas ez dakit noizko preparatuko dozun bazkaria ! 

Lit./Bat.: zuk zeuk duzun xaxaroas ez dakit noizko gertatuko duzun bazkaria ! 

 

XERIE (xera): Izen arrunta. Pertsonei zein animaliei erakusten zaien eztikeria, 

maitasuna zein afektua adieraziz. (Azk.-). 

Adib.: 

Herr.: “xerak eitten ibil nas txakur batari ta bestiek aiñke eiñ yoste !” 

Bizk.: xerak egiten ibili naz txakur batari eta besteak haginka ein daust ! 

Lit./Bat.: xerak egiten ibili naiz txakur batari eta besteak haginka egin dit ! 
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Y 

YIBITTIE (yibitte): Izen arrunta. Puntan ugel tirak dituen makila, indabak garantzeko 

zein artzaiek ardizain dabiltzanean  erabiltzen dutena. (Azk.-). (6) 

Adib.: 

Herr.: “iñyabak  garantzeko yibitte barri bet be eiñ biko da au apurtute dau te !” 

Bizk.:  indabak garantzeko yibitte berri bat ein beharko da hau apurtuta dau eta ! 

Lit./Bat.: indabak garantzeko yibitte berri bat egin beharko da hau apurtuta dago eta ! 

 

YIGUTIÑIE (yigutiñe): Izen arrunta. Astinaldia, paliza.(Azk.-) 

Adib.:   

Herr.: “geldi espasaus yigutiñie emon bitzut ba !” 

Bizk.: geldi ez bazagoz yigutiñie emon behar dotsut ba ! 

Lit./Bat.: geldi ez bazaude yigutiñie eman behar dizut ba ! 
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3.4.5.1.- Bibliografi oharrak eta bestelakoak 

(1) Lantaldea.: Euskararako Hiztegia Oinarrizkoa, Adorez 4. Ed. Elkar, Bilbo, 1990. 

    Lantaldea: Hiztegia hiru mil, Adorez 7. Ed. Elkar, Bilbo, 1996. 

  - Mugika, P.: Diccionario Castellano-vasco. Bilbo, 1965. 

  - Mugika, P.: Diccionario vasco-castellano.Bilbo, 1981. 

  - Retana.: Diccionario de Autoridades del Euskera. Bilbo, 1977.   

 

(2) Azkue, R. M.: Diccionario vasco-español-francés. Bilbo, 1984. 

 

(3) Barrutia, Etxebarria, E.: Bermeo eta Mundakako arrantzaleen hiztegia. Udako Euskal 

Unibertsitatea. Bilbo, 1996. 

   - Eusko Jaurlaritza: Nekazaritza hiztegia. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 

Nagusia. Gasteiz, 1995. 

   - UZEI: Arrantza Hiztegia. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. 

Gasteiz, 1998. 

 

(4) Jasoketaren Metodologiaren atalean agertzen den bezala -Z eta -S fonemak ez dira 

bereizi, ez -TS ez -TZ, baina -TX bai ordea, -H Mendatako euskeran ez denez 

ahoskatzen ez da kontutan eduki. Nahiz eta euskeran -Ñ eta -LL idazterako orduan ez 

erabili kasu honetan bildu dira, -TT bikoitza edo buztia ere jaso da.    

 

(5) Azkuek ez zituen bildu -X hizkiaz hasten diren hitzak. 

 

(6) Azkuek ez zituen bildu -Y hizkiaz hasten diren hitzak. 
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3.4. MENDATA ETA EUSKERA 

3.4.6. ESAERA ZAHARRAK ETA ESAMOLDEAK 
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3.4.6.- Esaera zaharrak eta esamoldeak 

Puntu honetan esaera zaharrak eta esamoldeak bildu ditut; Mendata eta alboetan 

dituen nekazal herrietan, eta batez ere famili artean jasotakoak dira. 

 

Momenturarte jaso diren Esaera Zahar eta Esamoldeak hauexek dira, baina 

egunero ateratzen dira berriak, beraz atala itxi gabe geratzen da, aurrerantzean atera 

daitezkeenak eransten joan ahal izateko. 

 

3.4.6.1. Esaera zaharrak 

 Esaerok herri euskeran jaso dira eta hiztegian egin den moduan, lagungarri 

bezala bizkaieraz eta euskera literario edo batuerako parekoa ere jarri da; ondoren 

herritarrak esaera horren gainean emandako azalpen bat ere ipini da. 

 

 

 1.- Herrikoa: “aberatza inpernuko lebatza da pobrie seruko lorie”. 

      Bizkaiera: aberatsa infernuko legatza eta pobrea zeruko lorea. 

      Literarioa/Batuera: aberatsa infernuko legatza eta pobrea zeruko lorea. 

 

Aberatsak bere kondizioagatik, batzuk, ez denak, harroak eta fanfarroiagoak 

izaten omen dira, pobreak berriz humilagoak, apalagoak, nahiz eta hemen ere 

salbuespenak izan. 
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 2.- Herr.:“aginyue bat, emona bi te askenien aginyuas geldittu bier”.  

      Bizk.: agindua bat, emona bi eta azkenean aginduaz gelditu behar. 

     Lit./Bat.: agindua bat, emandakoa bi eta azkenean agindutakoarekin gelditu                 

behar. 

 

Sarri askotan gertatzen da norbaitek bata edo bestea agintzen dizula eta gero 

azkenean ba agindu horren hitzarekin gelditu behar. 

 

 3.- Herr.:“aitte gurie seruetan eta ama gurie goruetan bier estien orduetan”. 

      Bizk.: aita gurea zeruetan eta ama gurea goruetan behar ez diren orduetan.    

      Lit./Bat.: aita gurea zeruetan eta ama gurea goruetan behar ez diren orduetan. 

 

Egokiak ez diren orduetan  edo egunetan ere jendeak makina bat lan egiten du, 

hau da, igandeetan edo jai egunetan, orain ez dago hain gaizki ikusia, baina bai 

lehenagoko denboretan. Adibidez meza orduetan “goruetan” (Ikusi hitz honen esanahia 

hiztegian) egotea ez zegoen ondo ikusia Jaungoikoarekiko errespetu falta horregatik. 

 

 4.-  Herr.:“alperran iñyerra eta urriñeko egur igerra bardiñek dies”. 

       Bizk.: alferraren indarra eta urruneko egur igarra bardinak dira.  

       Lit./Bat.: alferraren indarra eta urruneko egur lehorra berdinak dira. 

 

Pertsona alfer baten indarra eta urrutian ikusten den egur igerra berdinak dira, 

zergatik? egur igerra ere urrun egon arren ez baduzu lantzen eta sutarako etxera ekarri, 
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alper alperrik da, eta pertsona batek ere indar handia eduki arren, indar hori ez badu 

erabiltzen, alper alperrikoa da. 

 

 5.-  Herr.: “ama sarran umie egarberie”. 

       Bizk.: ama zaharran umea egarberea. 

       Lit./Bat.: ama zaharraren umea egarbera. 

 

Esaerak dioenez, haurra zahar eginda izan ezkeroan, emakume horren haurra 

egarbera izaten omen da, hau da, beti egarri izaten omen da. 

 

 6.- Herr.: “aman alabie ta aretxan sospala bardiñek dies”. 

       Bizk.: amaren alabea eta haritzaren espala berdinak dira. 

       Lit./Bat.: amaren alaba eta haritzaren espala berdinak dira . 

 

Amak erakutsitakoa normalean alabek jasotzen dute eta desberdinak direla eman 

arren han izaten dute antza, haritzarekin ere beste hainbeste gertatzen da, horregatik 

esaten da “nolako egurra halako espala”. 
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 7.- Herr.:“aprill euritsu urte ogitsu”. 

      Bizk.: apiril euritsu urte ogitsu. 

      Lit./Bat.: apiril euritsu urte ogitsu. 

 

Baserritarrak esaten dute apirilean euri asko egin ezkero gari asko hartzen dela, 

ondorioz ogitan ere gehiago izaten omen da, eta lehenagoko denboretan urtea pasatzeko 

hobe baino ez zen hori. 

 

8.- Herr.: “arrausi lusie logurie ta gosie”. 

     Bizk.: aharrausi luzea logurea eta gosea. 

     Lit./Bat.: aharrausi luzea logura eta gosea. 

  

Pertsona zein animaliren bat aharrausi luzea egiten badu, logura edo gosea duela 

esaten da. 

 

 9.- Herr.: “arroa Jainkoak obakoa”. 

      Bizk.: harroa Jaungoikoak hobakoa. 

      Lit./Bat.: harroa Jaungoikoak hobakoa. 

 

Aberatsak askotan harroak izaten dira, nahiz eta salbuespen asko izan; baina 

askoz hobeak ez dira ezer eduki ez arren aberats plantak egiten dituztenak, edota inoiz 

txakur handirik izan ez eta goizetik gabera aberasten direnak. Azken hauek nahiz eta  

bizitza osoan zure lagunak izan, askotan kasurik ere ez dizue egiten behin aberastu 

ezkero. 
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10.-  Herr.: “artoa ta umiek etxien daus ondoen”. 

        Bizk.: artoa eta umeak etxean daude ondoen. 

        Lit./Bat.: artoa eta haurrak etxean daude hobetoen. 

 

Lehenagoko denporetan esaten zen moduan artoa etxean izan ezkero ez zela 

inongo arazorik, esate baterako elurte baten ondorioz edo etxetik urten ezina gertatu 

ezkero animaliek ez pertsonek goserik ez zuten pasatzen, baina artorik egon ezean 

abereak ere ixilik ezin eduki eta pertsonek ere gosea; haurrekin ere antzerako zerbait 

gertatzen da, etxean egon ezkero badakizu nun dauden da zer egiten ari diren baina 

etxetik badira buruko mina eta ardura baino ez.  

  

 11.- Herr.: “asto askok lasto asko”. 

        Bizk.: asto askok lasto asko. 

        Lit./Bat.: asto askok lasto asko. 

 

Jende asko bizi den tokian jateko ugari behar da, animaliekin ere berdina 

gertatzen da, asto asko dagoen lekuan lasto askoren beharra izaten da. 

 

12.- Herr.: “bagillien kukue joan eta euliyek etorri”. 

        Bizk.: bagilean kukua joan eta euliak etorri. 

        Lit./Bat.: ekainean kukua joan eta euliak etorri. 

 

Ekainean edo bagilean kukuak (txori mota bat) alde egiten du lurralde hauetatik, 

ondorioz  udako beroak hasten dira eta euliak parra parra etortzen hasten dira. 
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13.- Herr.: “barikuko trumoyek beatziurrena”. 

       Bizk.: barikuko trumoiak bederatziurrena. 

       Lit./Bat.: ostiraleko trumoiak bederatziurrena. 

 

 Baserritarrek esaten dutenez ostiralez trumoiak jo ezkeroan bederatzi egunetan 

ere hots egiten duela, jakina batzuetan betetzen da esaera eta beste batzuetan ez. 

 

14.- Herr.: “bei ostikalariye eta andra (txistulariye) berbalariye etzien onak es”. 

       Bizk.: behi ostikalaria eta andra berbalaria (txistularia) etxean onak ez.. 

       Lit./Bat.: behi ostikalaria eta emakume hizlaria (txistularia) etxean onak ez. 

 

Beti ostikadaka dabilen behiari ere oso zaila da esnea erastea, eta emakumea ere 

beti hizketan badabil ezin du lanik egin, beraz ez bata ez bestea dira onak etxerako. 

 

15.- Herr.: “berakatza ereittiek eta eskontziek sasoi jarririk es”. 

       Bizk.: berakatza ereiteak eta ezkontzak sasoi jarririk ez.. 

       Lit./Bat.: berakatza ereiteak eta ezkontzak sasoi jarririk ez.. 

 

Berakatza ereiteak ez duela egun jarririk esaten da, hau da, irailean ere erein 

daiteke edo gabonetan ere bai, ezkontzarekin ere antzerakoa gertatzen da, inoiz ezin 

daiteke esan hogei edo hogeita bostekin ezkonduko naiz, sasoia datorrenean eta kito, 

hogei, berrogei zein hirurogei urterekin. 
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16.- Herr.: “bija baterako lartxu bireko gutxitxu iru burditxu”. 

       Bizk.: bija baterako gehiegitxu bireko gutxitxu hiru burditxu. 

       Lit./Bat.: bija baterako gehiegitxu bireko gutxitxu hiru burditxu. 

 

Baserritar batzuk esan didatenez adibidez bedar sikutan joateko egiten diren 

bidai edo joan etorrietarako neurri egokia norberak bilatu behar du, beste edozetarako 

bezala, bizitzan zehar norberak eta ez inork hartu behar du neurria gauzak egiterako 

orduan. 

 

17.- Herr.: “bisitt urte dana iruasiye edo dana galdue”. 

       Bizk.: bisestu urte dana irabazia edo dana galdua. 

       Lit./Bat.: bisestu urte dena irabazia edo dena galdua. 

 

 Baserritarrak esaten dutenez bisestu den urtean, edo uzta guztiz onak edo guztiz 

txarrak hartzen omen dira. 

 

18.-  Herr.:“Biskargin trumoye Mendatan euriye”. 

        Bizk.: Bizkargin trumoia Mendatan euria. 

        Lit./Bat.: Bizkargin trumoia Mendatan euria. 

 

Behin Bizkargiko mendian trumoia danbarradaka hasi ezkero Mendatarrek euria 

laster baten izaten dute. 

 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 915

19.- Herr.: “bostak eta illune txarriye illtteko egune”. 

       Bizk.: bostak eta iluna txerria hiltzeko eguna. 

       Lit./Bat.: bostak eta iluna txerria hiltzeko eguna. 

 

Behin azarotik aurrera eguna asko laburtuta dago (eguzki orduak), arratsaldeko 

bostetan gautzen hasten da, eta negua denez nahiko hotz egiten du, beraz txerria 

hiltzeko egunak heldu dira. 

 

20.- Herr.: “dakiyenan kontuek eta estakiyenan eiñ bierrak estie barragarriyek”. 

       Bizk.: dakienaren kontuak eta ez dakienaren ein beharrak ez dira          

barragarriak. 

       Lit./Bat.: dakienaren kontuak eta ez dakienaren egin beharrak ez dira          

barragarriak. 

 

Pertsona batek gauza bat egiten ez badaki ere ahalegin guztiak egingo ditu 

erdizka egiten baino ez bada ere, gorputz da arima saiatuko da, besteak berriz badakien 

kontuaz ez da saiatuko dakien hori ere erakusten. 

 

21.- Herr.: “dakiyenantzat mundue da iruasten dabenantzat serue”. 

       Bizk.:  dakianarentzat mundua eta irabazten duenarentzat zerua. 

       Lit./Bat.: dakienarentzat mundua eta irabazten duenarentzat zerua 

 

Benetan bizimodua aprobetxatzen eta beti hara eta hona ibiliz mundua ezagutu 

duenarentzat dela esaten da mundua, hori gehiago eramango duelako mundu honetatik,  
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bestea berriz beti lan eta lan eta beti aurreratzen, ezertaz disfrutatu gabe, eta urtearen 

azkenean berdin berdin Silbestre Deunaren eguna bientzat. 

 

22.- Herr.: “dana gurien dana galdu”. 

       Bizk.: dana gurean dana galdu. 

       Lit./Bat.: dena nahiean dena galdu. 

 

Sarri askotan  asko dekonak ba gehiago nahi izaten du, eta askotan ba gehiago 

nahi izate horrek dana galtzera eramaten du pertsona. 

 

23.- Herr.: “dauenien bonbon eta estauenien or konpon”. 

       Bizk.: dagoenean bonbon eta ez dagoanean hor konpon. 

       Lit./Bat.: dagoenean bonbon eta ez dagoenean hor konpon. 

 

Adibidez jatekoa ere asko eta ugari dagoenean franku jaten da, diruaz ere berdin 

gertatzen da, asko izanez gero ederto batean, denetarik dagoenean aprobetxatu, eta egon 

ezean hor konpon, dagoenarekin pasa pasa egin behar. 

 

24.- Herr.: “dekonak badeko eta estekonak baleko” 

       Bizk.: daukanak badauka eta ez daukanak baleuko. 

       Lit./Bat.: duenak badu eta ez duenak balu. 

 

Aberatsa dena aberatsa da eta kito, pobre dena berriz aberatsa noiz izango 

igarotzen du bizitzako denborarik  gehiena. 
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25.- Herr.: “entzuten estanien kantak eta ikusten estanien argiye alperrik die”. 

       Bizk.: entzuten ez danean kantuak eta ikusten ez danean argiak alperrikoak dira. 

       Lit./Bat.: entzuten ez denean kantuak eta ikusten ez denean argiak alferrikoak 

dira. 

 

Bizitzako une guztiak gozatu behar dira ahalik eta ondoen, behin hilobirako 

bidean gaudenean alferrikoak dira, bai kantak eta bai kandela argitsuak, orduan ez ikusi 

ez entzun egiten ez denean. 

 

26.- Herr.: “erabiliye maistu eta betiko gurebosu emen dekosu” 

       Bizk.:  erabilia maiztu eta betiko gura baduzu hemen daukazu. 

       Lit./Bat.: erabilia maiztu eta betirako nahi baduzu hemen duzu. 

 

Gizon batek emakume bati sexu harremanak eskaintzen badizkio eta honek 

baietza eman, emakume bezala bere balioa urritu egiten da, beraz gizon horrek sexu 

harremanak nahi baditu ezkondu egin beharko du eta horrela betirako izango ditu. 

 

27.- Herr.:“eskur urte negu urte”. 

       Bizk.: ezkur urte negu urte. 

       Lit./Bat.: ezkur urte negu urte. 

 

Baserritar askok esaten duenez, arteak ezkur asko duen urtean nahiko negu latza 

egiten omen du. 
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28.- Herr.:“estekonan emon bierrak eta dekosanan gorde bierrak andiyek die”. 

       Bizk.: ez daukanaren emon beharrak eta daukanaren gorde beharrak handiak  

dira. 

       Lit./Bat.: ez duenaren eman beharrak eta duenaren gorde beharrak handiak dira. 

 

Normalean dekonak beti izan ohi du zikotz fama eta gutxiago izan duenak ba 

gehiago erakutsi du esku zabaltsaun hori. 

 

29.- Herr.: “etze utze gerra utze”. 

       Bizk.: etxe hutsa gerra hutsa. 

       Lit./Bat.: etxe hutsa gerra hutsa. 

 

Esate baterako etxe baten  ez badago zerekin jan edo jantzi edo ibili, ba etxe 

horretan beti izango da haserre gehiago gauza guzti horiek dauden beste etxe baten 

baino. 

 

30.- Herr.: “etzien entzune umien sentzune”. 

       Bizk.: etxean entzuna umearen zentzuna. 

       Lit./Bat.: etxean entzuna umearen zentzuna. 

 

Haurrek etxean ikusten edo entzuten duten guztiaz gelditzen edo ohartzen dira, 

eta horren ondorioz etxekoak nolako jokaera izan, seme alabek halakoa edo berdintsua. 
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31.- Herr.: “etzien ser ikusi aixe ikesi”. 

       Bizk.: etxean zer ikusi huraxe ikasi. 

       Lit./Bat.: etxean zer ikusi huraxe ikasi. 

 

Aurreko esaerarekin ia bat dator, haurrek etxean zer ikusten duten huraxe ikasten 

dute, etxekoek nolako gauzak egin, besteok halakoak. 

 

32.- Herr.: “eukiyek beti baliyo”. 

       Bizk.: eukiak beti balio. 

       Lit./Bat.: edukiak beti balio. 

 

Ezer ez da alperritarako, gauza guztiek dute beraien balioa, eta norberak ezer ez 

duela pentsatu arren denak balio du zerbaitetarako, beraz ez eduki baino hobe eduki. 

Gogoratzen naiz behin Mendatako herritar batekin egotean nola esan zidan, nahiz eta 

orain estudiorik handienak eginda ere lana aurkitzeko oso txarto egon, eginak beti balio. 

 

33.- Herr.: “eurriek berak erakusten deu atzetik selan ibilli” 

       Bizk.: aurreak berak erakusten dau atzetik zelan ibili. 

       Lit./Bat.: aurreak berak erakusten du atzetik nola ibili. 

 

Pertsona bategatik ekin eta ekin ibili ondoren berau enteratu egiten bada, 

pikutara bidaliko zaitu, horrexegaitik, zuk zeuk nahi dituzun gauza guztiak esan 

ondoren, besteak, atzekoak, berak jakingo du hurrengorantzean zurekin nola ibili. 
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34.- Herr.: “euskaldunen berbie legie”. 

       Bizk.: euskaldunaren berbea legea. 

       Lit./Bat.: euskaldunaren hitza legea. 

  

 Behin euskal amerikanu bati entzun nion esaera hau. Euskaldunak beti izan du 

fama ona Ameriketan, horregatik artzai lanetarako nahi izaten zituzten, langile ona 

izateaz aparte behin zerbaitetarako hitza ematen bazuen, hitz emate hori legea zuelako. 

 

35.- Herr.: “eusoko lapikoa urreskoa da bertara joan da lurreskoa”. 

       Bizk.: auzoko lapikoa urrezkoa eta bertara joan da lurrezkoa. 

       Lit./Bat.: auzoko lapikoa urrezkoa eta bertara joan eta lurrezkoa. 

 

Normalean norbere etxeko gauzak kanpokoenak baino gutxiagotzat izaten 

ditugu, egia esan ikusi ere ez ditugu egiten eta jakin ezin, baina behin ikusten joanez 

gero konturatzen da bat auzoko lapikoa ere lurrezkoa dela eta ez pentsatzen genuen 

bezala urrezkoa. 

 

36.-  Herr.:“eskondu artien larri da gero barragarri”. 

        Bizk.: ezkondu artean larri eta gero barragarri. 

        Lit./Bat.: ezkondu artean larri eta gero barregarri. 

 

Ezkondu aurretik dena izaten da liluragarria, baina ezkondu eta gero hasten dira 

gauzak trakesten. 
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37.-  Herr.: “eskonbarritten galbayen be ure gero erradan bes.” 

        Bizk.: ezkon barritan galbahean be ura gero erradan be ez.. 

        Lit./Bat.: ezkon berritan galbahean ere ura gero erradan ere ez.. 

 

Ezkontzean galbahean ere ura eramateko gai, hau da, ezin diren gauzak ere egin, 

eta ezkondu ostean balde baten ere urik ezin eraman, ahal diren gauzak ere ezin egin. 

 

38.- Herr.: “eurrien eder da atzien jan” 

       Bizk.: aurrean eder eta atzean jan. 

       Lit./Bat.: aurrean eder eta atzean jan. 

 

Badago jendea norbere aurrean ondo hitz egiten dutenak gero atzetik 

kritikatzeko, aurrean papera egin eta gero kristonak esan. 

 

39.- Herr.: “gabeko bierra eguneko lotsagarriye.” 

       Bizk.:  gaueko beharra eguneko lotsagarria. 

       Lit./Bat.: gaueko lana eguneko lotsagarria. 

 

Gauez egiten diren lanak, egun argitan lotsagarriak izaten dira askotan, esate 

baterako gabean josten arituz gero hurrengo goizean argitan konturatzen gara 

gehienetan alperrikako lana izan dala eta hobe egunez egin, eta beste hainbeste beste 

gauza askotan ere. 
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40.- Herr.: “Gabon bonbon, Natibittete aseta bete eta San Esteban bestie                       

lantxik” 

        Bizk.: Gabon bonbon, Natibitate ase eta bete eta San Esteban besteak legez. 

        Lit./Bat.: Gabon bonbon, Natibitate ase eta bete eta San Esteban besteak bezala. 

 

Gabon egunean janari franko eta ugari izaten da, beraz bonbon, Natibitate 

egunean nahiz eta zertxobait gutxiago baina halan eta guztiz ere ase eta bete, baina San 

Esteban egunean jaiak bukatu eta beste egunetan bezala. 

 

41.- Herr.: “gari onari bille kaixara”. 

       Bizk.: gari onari bila kaizara. 

       Lit./Bat.: gari onari bila kaizara. 

 

Gari ona izan ezkero, nahiz eta kaizan eduki eroslea bertara kaizara joango zaio, 

pertsona ere ona eta fina izan ezkero inoren bila zertan joanik ez, etxera datoz bila eta. 

 

42- Herr.: “gixonari etxako ezegaz bengetan ezkondu ezagas baño”. 

      Bizk.:  gizonari ez zaio ezergaz bengetan ezkondu ezagaz baino. 

      Lit./Bat.: gizonari ez zaio ezerekin bengetan ezkondu ezarekin baino. 

 

Lehen ez zegoen oraingo beste askatasun, orain ez dio batak besteari 

hainbesterik aguantzatzen, lehenagoko zaharrek dioten bezala ezkontzerako unean 

ezetza eman ezkero, emakumeak orduan bengatuko dizkio ordurarte egindako txar 

guztiak, ez lehenago. 
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43.- Herr.: “gusurre mendiyen esan da nobera baño len erriyen”. 

       Bizk.: gezurra mendian esan eta norbera baino lehen herrian. 

       Lit./Bat.: gezurra mendian esan eta norbera baino lehen herrian. 

 

Gezurrak atze laburra duela esaten da, askotan gertatu da norberak atzera  

begiratu orduko esandakoa zabalduta izatea, horregatik gezurrak atze laburra duela 

esaten da. 

 

44.- Herr.: “illiek falleuko deu baya es urtiek.”  

       Bizk.: hileak huts egingo du baina ez urteak. 

       Lit./Bat.: hileak huts egingo du baina ez urteak. 

 

Inoiz ez du euririk egiten denen gustora, uda heltzean hamabosta euririk gabe 

egiten baditu, gehiago euririk ez duela egingo eta laister larritzen gara; negua heltzen 

denean berdin, hamar bat egunean euria bota eta bota badago, gehiago aterririk ez duela 

egingo esaten dugu, baina batera eguzkia eta bestean euria bota, aterrituko du, 

horregatik esaten da hileak huts egin dezakeela baina ez urteak. 

  

45.- Herr.: “illien biyen euriye ille osoan euriye.” 

       Bizk.: hilearen bian euria hile osoan euria. 

       Lit./Bat.: hilearen bian euria hile osoan euria. 

 

Esaera da hilaren bigarren egunean euria eginez gero hile osoan euria egiten 

duela, batzuetan beteko da beste batzuetan ordea ez. 
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46.-  Herr.. “Illuntze gorriyek aixiek eta gois gorriyek illuntze itturriyek.” 

        Bizk.: iluntze gorriak aizeteak eta goiz gorriak iluntze iturriak. 

        Lit./Bat.: iluntze gorriak haizeteak eta goiz gorriak iluntze iturriak. 

 

Baserritarrentzat garrantzi handia du eguraldiak, horregatik iluntzetan lanak egin 

ondoren beti botatzen dute begiradatxo bat zerura, gorri gori badago hurrengo egunean 

haizea seguru; eta goizetan zerua kolore gorriz badago eguna bukatu orduko euria. 

 

47.- Herr.: “jateko pronto eta bier eitteko tonto”. 

       Bizk.: jateko pronto eta behar eiteko tonto. 

       Lit./Bat.: jateko pronto eta lan egiteko tonto. 

 

Pertsona batzuk beti egoten dira prest jateko, mahaian aurrerengo jarrita, baina 

lan egiterako orduan beti atzerantz, nahiz eta lanean oso ondo jakin, ez jakin plantak 

egin eta aurrera. 

 

48.- Herr.: “jenero obie baño benta obie oba”. 

       Bizk.: jenero ona baino benta hobea hobeto. 

       Lit./Bat.: jenero ona baino benta hobea hobeto. 

 

 Plazara gauzak saltzen joaten diren baserritar askok hala esaten dute, benta ona 

egon ezkeroan ona zein txarra dena saltzen dela, eta salmentarik egon ezean jenero onak 

ere baliorik ez. 
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49.- Herr.: “lelengoa señorie eta bigarrena eskobie”. 

       Bizk.:  lehenengoa señora eta bigarrena eskobea. 

       Lit./Bat.: lehenengoa andrea eta bigarrena eskoba. 

 

Behin gogoratzen dot nola herritar batek esan zuen esaera hau, zera adierazteko: 

lehenengo aldiz ezkontzean, lehenengo emaztea benetako andrea izaten omen dela, 

baina bigarrena beti gutxiagotzat izaten dela. 

 

50.- Herr.: “martiko egualdiye goizien euriye eta arratzaldien euskiye”. 

       Bizk.: martiko eguraldia goizean euria eta arratsaldean eguzkia. 

       Lit./Bat.: martiko eguraldia goizean euria eta arratsaldean eguzkia. 

 

Behin martira helduz gero udaberrirantz goaz eta eguna asko luzatuta dago 

(eguzki ordu gehiago), ondorioz nahiz eta euria egin arratsalderako eguzkia ere atera 

daiteke. 

 

51.-  Herr.: “marti kakatsu aprill urregorri”. 

        Bizk.: marti kakatsu apiril urregorri. 

        Lit./Bat.: marti kakatsu apiril urregorri. 

 

Normalean martirarte ez du eguraldi onegirik egiten, martian ere euria gehien 

batean, baina apiriletik aurrera, udaberrian sartu ahala, eguraldia hobeagotzen joaten da 

eta eguzkia ere sarriagotan ikusten da zeruan. 
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52.- Herr.: “mayetzeko perejile urte osorako eta irailleko betireko”. 

       Bizk.: maiatzeko perejila urte osorako eta irailekoa betireko. 

       Lit./Bat.: maiatzeko perejila urte osorako eta irailekoa betireko. 

 

Baserritarren esanetan maiatzean ereiten den perejila urte osoan kontserbatzen 

da, eta irailean ereiten dena betirako kontserbatzen omen da. 

 

53.- Herr.: “muskerra ta subie beti alkarren ondoan”. 

       Bizk.: muskarra eta sugea beti alkarren ondoan. 

       Lit./Bat.: muskarra eta sugea beti alkarren ondoan. 

 

Muskarrak sugea izutu egiten duela esaten dute baina halan eta guztiz ere beti 

alkarren ondoan ibiltzen dira, eta pertsona batzuekin ere antzerako zerbait gertatzen da, 

nahiz eta ondo eraman ez, beti bata bestearen atzetik ibili behar. 

 

54.- Herr.: “Oixen trumoye Markiñen txixe” 

       Bizk.:  Oizen trumoia Markinan txiza. 

       Lit./Bat.: Oizen trumoia Markinan txiza 

 

Behin Oiz mendian trumoia danbarradaka hasiz gero, Markinaldean euria seguru 

dago, hala diote Mendatarrek. 
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55.- Herr.: “onari kandela bategas argi eta geistoari bigas argi” 

       Bizk.:  onari kandela bategaz argi eta geiztoari bigaz argi. 

       Lit./Bat.: onari kandela batekin argi eta geiztoari birekin argi. 

 

Bide zuzenetik doan pertsona batek, okerretik doan beste batek baino laguntza 

edo kontseilu gehiagoren beharra dauka, hau da, zuzena ez den bide hori utzi ahal 

izateko. 

 

56.- Herr.: “ondo eiñen pague ate onduen palue” 

       Bizk.:  ondo einaren pagua ate ondoan palua. 

       Lit./Bat.: ondo eginaren pagua ate ondoan palua. 

 

Norberak beste bati laguntzen, gero inongo eskerrik ez jasotzeko eta agian, sarri 

askotan gaizki esaka ibiltzeko eta kritikatzen. 

 

57.- Herr.: “on bille on bille askenien ponpille”. 

       Bizk.: on bila on bila azkenean ponpila. 

       Lit./Bat.: on bila on bila azkenean ponpila. 

 

Esate baterako zerbait erosteko edo gabiltzanean beti onena nahi dugu, eta egia 

esan askotan, lehenengo aldiz ikusi duguna baino motzagoagaz gelditzen gara. Beste 

baten Mendatako emakume bati entzun nion esaera hau, zera adierazteko: hogeitamar 

urte inguruko neska bati esan zion emakume honek ia mutil lagunik bazuen eta besteak 
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erantzun zion oraindik ez zeukala eta jarraian bota zion besteak: “On bille on bille 

ponpillek urtengotzu askenien”. 

 

58.- Herr.:  “pasko euritsu urte ogitzu”. 

       Bizk.:  pazko euritsu urte ogitsu. 

       Lit./Bat.: pazko euritsu urte ogitsu. 

 

Pazkoetan euri ugari egiten badu, gariari ere mesede egiten dio eta ondorioz gero 

ogitan gehiago izaten da. 

 

59.- Herr.: “perejille bentanatan dauen etzien neska sarra seguruen”. 

       Bizk.: perejila bentanetan dagoan etxean neska zaharra seguruen. 

       Lit./Bat.: perejila bentanetan dagoen etxean neska zaharra seguruen. 

 

Mendatar batzuk esan didatenez esaera ohi da perejila dagoen bentanetan han 

etxean neska zaharra seguru dela. 

 

60.- Herr.: “saldi ganekorik ez, oineskorik gure es da askenien esebe barik geldittu bier”. 

       Bizk.: zaldi ganekorik ez, oinezkorik gura ez da azkenean ezerbe barik gelditu behar. 

       Lit./Bat.: zaldi gainekorik ez, oinezkorik nahi ez da azkenean ezer gabe gelditu behar. 

 

Behin entzun nuen nola mendatar batek esan zion neska ezkongabe bati, zaldi 

gainean zetorrenik ez zuela aurkituko eta oinezkorik nahi ez zuenez horregatik gelditu 

zela ezer gabe, hau da, neska zahar. 
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61.- Herr.: “Santa Luzia asi edo asi es igerri bes”. 

       Bizk.: Santa Luzia hasi edo hasi ez igarri be ez.. 

       Lit./Bat.: Santa Luzia hasi edo hasi ez igarri ere ez.. 

 

  Santa Luzia eguna azaroaren hogei ta bian izaten da, baserritarrek esaten dute 

eguna luzatu den edo ez ez dela igartzen. Beraiek esaten dutenez orduantxe ematen baita 

ahuntzaren saltoa. 

 

62.- Herr.: “San Bixente otza neguaren biyotza”. 

       Bizk.: San Bixente hotza neguaren bihotza. 

       Lit./Bat.: San Bixente hotza neguaren bihotza. 

 

Bixente Deunaren eguna urtarrilaren hogeita bian ospatzen da, eta neguaren 

erdian gaude eta orduantxe egiten ditu eurite, elurte eta hotzaldiak, hortik dator 

neguaren bihotza esate hori. 

 

63.- Herr.:“San Lorentzok esku batien sue da bestien ure”. 

       Bizk.:  San Lorentzok esku batean sua eta bestean ura. 

       Lit./Bat.: San Lorentzok esku batean sua eta bestean ura. 

 

Lorentzo Deunaren eguna abuztuaren hamarrean izaten da eta esaerak dioenez, 

eguzkiak ondo berotu, edo trumoiaren ostean euriteak, gauza biak egin ditzake. 
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64.- Herr.: “semat eta lurre bigunau arra ainbet eta barrurau”. 

       Bizk.: zenbat eta lurra bigunago harra hainbat eta barrurago. 

       Lit./Bat.: zenbat eta lurra bigunago harra hainbat eta barrurago. 

 

Zenbat eta lurra bigunago egoten den harra hainbat eta barrurago sartzen da, 

lurra gogorrago izan ezkero harrak jai du; pertsonekin ere antzeko zerbait gertatzen da, 

izaera izukor eta motelagoa izan ezkero hainbat eta burutik behera kaka gehiago, baina 

aurpegi gogor eta beti aurrerantz egin eta ezerekin kikiltzen ez dena izan ezkero harrak 

ez du lanik. 

 

65.- Herr.: “subertie ta logurie beres etor bier”. 

       Bizk.: subertea eta logurea berez etorri behar. 

       Lit./Bat.: sortea eta logura berez etorri behar. 

 

Sortea eta logurea berez etorri behar dira, ezin daiteke sortearen atzetik ibili, eta 

logurarik eduki ezean ezin egin lorik ere.  

 

66.- Herr.: “sure esana ta txakurren errena igualak dies”. 

       Bizk.: zure esana eta txakurraren errena igualak dira. 

       Lit./Bat.: zure esana eta txakurraren errena berdinak dira. 

 

Askotan pertsona bat berba eta berba dabilenean, eta itxurazko gauzarik ez 

duenean esaten hau esaten zaio. 
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67.- Herr.: “trumoi urte labore urte”. 

       Bizk.: trumoi urte labore urte. 

       Lit./Bat.: trumoi urte labore urte. 

  

Baserritarrek diotenez trumoi asko jotzen duen urtea ona izaten omen da, bero 

egiten du trumoia jo aurretik eta gero euria botatzen du, eta gauza bi horiek oso onak 

dira labore ugari hartzeko. 

 

68.- Herr.: “udaberri sikue, ude gustiko gosie”. 

       Bizk.: udaberri sikua uda guztiko gosea. 

       Lit./Bat.: udaberri lehorra uda osoko gosea. 

 

Baserritarrek hala esaten dute behintzat, udaberrian euririk egin ezean ez da 

labore ugaririk hartzen. 

 

69.- Herr.: “umien esana etzien entzune”. 

       Bizk.: umeen esana etxean entzuna. 

       Lit./Bat.: haurren esana etxean entzuna. 

 

Normalean haurrek beraien etxeetan egiten dena ikasten dute, eta horregatik 

esaten da umeak esandakoa etxean entzundakoa izaten dela. 
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70.- Herr.: “ur geldiye bein mogitan asi eskero esiñ geldittu”. 

       Bizk.: ur geldia behin mogiduten hasi ezkero ezin gelditu 

       Lit./Bat.: ur geldia behin mugitzen hasiz gero ezin gelditu. 

 

Behin Mendatar batek esan zidan, errekako ura ere bere lekutik ateratzen hasten 

denean inork ez ezerk ezin duela gelditu, eta sarri askotan pertsonekin ere antzerako 

zerbait gertatzen dela, behin trakesten eta bihurritzen hasi ezkero oso zaila dela 

lehenagokora bueltatzea. 

 

Urdaibaiko herri batzuei buruzko esaerak: 

 

 Esaeren atal honetan Urdaibaiko herri batzuei buruzko esaerak bildu dira, oso 

interesgarria iruditu zait hauei tokitxo bat egitea; herritarrek esan dutenez esaera hauek 

herri batzuetakoek besteetakoei jarritakoak izan dira, eta kasu gehienetan hitz jokoa 

baino ez diren arren esangurakoak dira. Azken esaerak, hain zuzen ere, Mendatako 

herrian dauden baserri batzuei erreferentzia egiten die (Artabille, Olan, Zaldibisker, 

Laprastei edo Kakatxa baserriak), eta herrien esaeren moduan baserri batzuetakoek 

besteetakoei jarritakoak dira lehenagoko denboretan eta gaur egunerarte heldu direnak. 

 

Hiztegi eta beste esaeren kasuan egin bezala, hiru eratara aurkezten dira herri 

esaerok, herri euskeran, eta lagungarri moduan bizkaiera eta literarioan edo batueran ere 

bai 
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1.- Herr.: “Arteaga koartillo erdi”. 

     Bizk.: Arteaga koartilo erdi. 

     Lit./Bat.: Arteaga koartilo erdi. 

 

2.- Herr.: “Ea katillu bete brea”. 

     Bizk.: Ea katilu bete brea . 

     Lit./Bat.: Ea katilu bete brea. 

 

3.- Herr.: “Elantxobe mille pobre”. 

     Bizk.: Elantxobe mila pobre. 

     Lit./Bat.: Elantxobe mila pobre. 

 

4.- Herr.: “Gernika inpernuko barrika”. 

     Bizk.: Gernika inpernuko barrika. 

     Lit./Bat.: Gernika infernuko barrika. 

 

5.- Herr.: “Ibarrangelua ganbela burua”. 

     Bizk.:  Ibarrangelua ganbela burua. 

     Lit./Bat.: Ibarrangelua ganbela burua. 

 

6.- Herr.: “Kortezubi inpernuko zubi”. 

     Bizk.: Kortezubi inpernuko zubi. 

     Lit./Bat.: Kortezubi infernuko zubi. 

7.- Herr.: “Ispaster moskor baster”. 
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     Bizk.: Ispaster mozkor bazter. 

     Lit./Bat.: Ispaster mozkor bazter. 

 

8.- Herr.: “Mendata saldi burue saldatan”. 

     Bizk.: Mendata zaldi burua saldatan. 

     Lit./Bat.: Mendata zaldi burua saldatan. 

 

9.- Herr.: “Muxike atzo gustiyek puxiken” 

     Bizk.: Muxika atzo guztiak puxikan. 

     Lit./Bat.: Muxika atzo guztiak puxikan. 

 

10.- Herr.: “Natxitua bastarrak gustiyek atxitua”. 

       Bizk.: Natxitua baztarrak guztiak atxitua. 

       Lit./Bat.: Natxitua baztarrak guztiak atxitua. 

 

11.- Herr.: “Artabille biribille, Olan alan Zalbibisker bisker bisker Laprastein laprast 

ein eta Kakatxan urten”. 

       Bizk.: Artabille biribille, Olan halan Zalbibisker bizker bizker Laprastein laprast 

ein eta Kakatxan urten. 

       Lit./Bat.: Artabille biribille, Olan halan Zalbibisker bizker bizker Laprastein 

laprast egin eta Kakatxan irten. 
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3.4.6.2. Esamoldeak 

 Bildutako esamoldeekin zerrenda bat egin da inolako sailkapenik gabe, maila 

fonetikoan eta tratamenduz kanpo, bakarrik alfabetoz ordenatuta. Orain artean bai 

hiztegian eta bai esaerekin ikusi dugunaren osagarri bezela eta eranskin modura hemen 

doa zerrenda. 

 

1.- Herr.: “agoa alkate” 

     Bizk.: ahoa alkate 

     Lit./Bat.: ahoa alkate 

 

2.- Herr.: “ago bete asurras itxi” 

     Bizk.: aho bete hazurrakaz utzi 

     Lit./Bat.: aho bete hezurrekin utzi 

 

3.- Herr.: “agoko arnasarik atara” 

     Bizk.: ahoko arnasarik atara 

     Lit./Bat.: ahoko arnasarik atera 

 

4.- Herr.: “agopien jan” 

     Bizk.: ahopean jan 

     Lit./Bat.: ahopean jan 
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5.- Herr.: “ago sikiñekoa” 

     Bizk.: aho zikinekoa 

     Lit./Bat.: aho zikinekoa 

 

6.- Herr.: “aintzakotzat artu” 

     Bizk.: aintzakotzat hartu 

     Lit./Bat.: aintzat hartu 

 

7.- Herr.: “akillen busten ibilli” 

     Bizk.: akilen buztan ibili 

     Lit./Bat.: akilen buztan ibili 

 

8.- Herr.: “albañe sikurik bes” 

     Bizk.: albaine sikurik be ez 

     Lit./Bat.: albaine sikurik ere ez 

 

9.- Hert.: “anka jokoa atara” 

     Bizk.: hanka jokoa atara 

     Lit./Bat.: hanka jokoa atera 

 

10.- Herr.: “ankak beyen ipin barik, an sarielakoan emen” 

       Bizk.: hankak behean ipini barik, han zarealakoan hemen 

       Lit./Bat.: hankak behean jarri gabe, han zarelakoan hemen 
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11.- Herr.: “arimerik bes” 

       Bizk.: arimerik be ez 

       Lit./Bat.: arimerik ere ez 

 

12.- Herr.: “arimiek urten” 

       Bizk.: “arimeak urten” 

       Lit./Bat.: arimak irten 

 

13.- Herr.: “aseta bete eiñ”   

       Bizk.: ase eta bete ein 

       Lit./Bat.: ase eta bete egin 

 

14- Herr.: “asie tripen seiñ lepoan eroan bardiñ” 

       Bizk.: azea tripan zein lepoan eroan bardin 

       Lit./Bat.: aza tripan zein lepoan eraman berdin 

 

15.- Herr.: “astegun buru suriyen” 

       Bizk.: astegun buru zurian 

       Lit./Bat.: astegun buru zurian 

 

16.- Herr.: “atzamarran puntetan ibil nikoa” 

       Bizk.: atzamarren puntetan ibilitakoa 

       Lit./Bat.: atzamarren puntetan ibilitakoa 
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17.- Herr.: “atzie ekarri” 

       Bizk.: atzea ekarri 

       Lit./Bat.: atzea ekarri 

  

18.- Herr.: “atzo goixein jaiyonikoa” 

       Bizk.: atzo goizean jaiotakoa 

       Lit./Bat.: atzo goizean jaiotakoa 

 

19.- Herr.: “begiye jota euki” 

       Bizk.: begia jota euki 

       Lit./Bat.: begia jota eduki 

 

20.- Herr.: “begikune illune” 

       Bizk.: begikune iluna 

       Lit./Bat.: begikune iluna 

 

21.- Herr.: “begiyek andiyabak tripie baño” 

       Bizk.: begiak handiagoak tripea baino 

       Lit./Bat.: begiak handiagoak sabela baino 

 

22.- Herr.: “beleunera be eldu bes” 

       Bizk.: belaunera be heldu ez 

       Lit./Bat.: belaunera ere heldu ez 
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23.- Herr.: “bere neurriko sapatie” 

       Bizk.: bere neurriko zapatea 

       Lit./Bat.: bere neurriko zapata 

 

24.- Herr.: “berebixikoa ixen” 

       Bizk.: berebizikoa izan 

       Lit./Bat.: berebizikoa izan 

 

25.- Herr.: “berakatz atala baño fiñaba” 

       Bizk.: berakatz atala baino finagoa 

       Lit./Bat.: berakatz atala baino finagoa 

 

26.- Herr.: “beye jo” 

       Bizk.: behea jo 

       Lit./Bat.: behea jo 

 

27.- Herr.: “berde panteu” 

       Bizk.: berde plantau 

       Lit./Bat.: berde jarri 

 

28.- Herr.: “biyek eta aguardintte” 

       Bizk.: biak eta aguardinta 

       Lit./Bat.: biak eta aguardinta 
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29.- Herr.: “bixi alargune” 

       Bizk.: bizi alarguna 

       Lit./Bat.: bizi alarguna 

 

30.- Herr.: “bixiyoak erreta” 

       Bizk.: bizioak erreta 

       Lit./Bat.: bizioak erreta 

 

31.- Herr.: “burue estekonak ankak ibil bier” 

       Bizk.: burua ez daukanak hankak ibili behar 

       Lit./Bat.: burua ez duenak hankak ibili behar 

 

32.- Herr.: “dabillenari pasetan yakos orrek estabillenari gatx” 

       Bizk.: dabilenari pasetan jakoz horrek ez dabilenari gatx. 

       Lit./Bat.: dabilenari gertatzen zaizkio horrek ez dabilenari gaitz 

 

33.- Herr.: “egiye, begi bittartien surre” 

       Bizk.: egia, begi bitartean surra 

       Lit./Bat.: egia, begi bitartean sudurra 

 

34.- Herr.: “egosi aundittu” 

       Bizk.: egosi haunditu 

       Lit./Bat.: egosi handitu 
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35.- Herr.: “eiñ edo apurtu” 

       Bizk.: ein edo apurtu 

       Lit./Bat.: egin edo apurtu 

 

36.- Herr.: “eiñ yabenak eiñ yabela” 

       Bizk.: ein dabenak ein dabela 

       Lit./Bat.: egin duenak egin duela 

 

37.- Herr.: “emonak mermie dakar” 

       Bizk.: emonak merma dakar 

       Lit./Bat.: emanak merma dakar 

 

38.- Herr.: “enbier estanan bat” 

       Bizk.: ein behar ez danan bat 

       Lit./Bat.: egin behar ez denen bat 

 

39.- Herr.:  “eperdis gora egon” 

       Bizk.: eperdiz gora egon 

       Lit./Bat.: ipurdiz gora egon 

 

40.- Herr.: “erregien berbakoa ixen” 

       Bizk.: erregearen berbakoa izan 

       Lit./Bat.: erregearen hitzekoa izan 
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41.- Herr.: “esanak danak estie mesa” 

       Bizk.: esanak danak ez dira meza 

       Lit./Bat.: esanak denak ez dira meza 

 

42.- Herr.: “esetako opera barik” 

       Bizk.: ezertarako opera barik 

       Lit./Bat.: ezertarako opera gabe 

 

43.- Herr.: “es astarik es bustenik” 

       Bizk.: ez astarik ez buztanik 

       Lit./Bat.: ez astarik ez buztanik 

 

44.- Herr.: “es bata es bestie euntzen odolostie” 

       Bizk.: ez bata ez bestea ahuntzaren odolostea 

       Lit./Bat.: ez bata ez bestea ahuntzaren odolostea 

 

45.- Herr.: “esanen podesus” 

       Bizk.: esanaren poderioz 

       Lit./Bat.: esanaren poderioz 

 

46.- Herr.: “esan txarrekoa” 

       Bizk.: esan txarrekoa 

       Lit./Bat.: esan txarrekoa 
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47.- Herr.: “espuelie atara” 

       Bizk.: espuelea atara 

       Lit./Bat.: espuela atera 

 

48.- Herr.: “estau arantxa bako larrosarik” 

       Bizk.: ez dago arantza gabeko larrosarik 

       Lit./Bat.: ez dago arantza gabeko larrosarik 

 

49.- Herr.: “etzerako modukoa” 

       Bizk.: etxerako modukoa 

       Lit./Bat.: etxerako modukoa 

 

50.- Herr.: “etzie jan” 

       Bizk.: etxea jan 

       Lit./Bat.: etxea jan 

 

51.- Herr.: “eurrekos atzera seiñ atzekos eurrera” 

       Bizk.: aurrekoz atzera zein atzekoz aurrera 

       Lit./Bat.: aurrekoz atzera zein atzekoz aurrera 

 

52.- Herr.: “eutzek euki” 

       Bizk.: hautsak euki 

       Lit./Bat.: hautsak eduki 
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53.- Herr.: “eutzek kendu” 

       Bizk.: hautsak kendu 

       Lit./Bat.: hautsak kendu 

 

54.- Herr.: “esa bidien dator” 

       Bizk.: eza bidean dator 

       Lit./Bat.: eza bidean dator 

 

55.- Herr.: “etzie esta barkue” 

       Bizk.: etxea ez da barkua 

       Lit./Bat.: etxea ez da barkua 

 

56.- Herr.: “galduek ixen” 

       Bizk.: galduak izan 

       Lit./Bat.: galduak izan 

 

57.- Herr.: “gastien posik es” 

       Bizk.: gazteen pozik ez 

       Lit./Bat.: gazteen pozik ez 

 

58.- Herr.: “gastien errukirik euki es” 

       Bizk.: gazteen errukirik ez 

       Lit./Bat.: gazteen errukirik ez 
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59.- Herr.: “gatx osatu” 

       Bizk.: gatx osatu 

       Lit./Bat.: gaitz osatu 

 

60.- Herr.: “geur San Juan da biyer juan san” 

       Bizk.: gaur San Juan eta bihar juan zan 

       Lit./Bat.: gaur San Juan eta bihar joan zan 

 

61.- Herr.: “gitterrie joten”   

       Bizk.: gitarra joten 

       Lit./Bat.: kitarra joten 

 

62.- Herr.: “gorputz da arime” 

       Bizk.: gorputz eta arima 

       Lit./Bat.: gorputz eta arima 

 

63.- Herr.: “gusurrek atze laburre” 

       Bizk.: gezurrak atze laburra 

       Lit./Bat.: gezurrak atze laburra 

 

64.- Herr.: “gusurre ta abarra saltzie nikoa” 

       Bizk.: gezurra eta abarra saltsa nahikoa 

       Lit./Bat.: gezurra eta abarra saltsa nahikoa 
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65.- Herr.: “ill da ez bixi” 

       Bizk.: hil eta ez bizi 

       Lit./Bat.: hil eta ez bizi 

 

66.- Herr.: “inbidiyek erreta” 

       Bizk.: inbidiak erreta 

       Lit./Bat.: inbidiak erreta 

 

67.- Herr.: “ ixerdi garaunetan” 

       Bizk.: izerdi garaunetan 

       Lit./Bat.: izerdi garaunetan 

 

68.- Herr.: “karta partidie atara” 

       Bizk.: karta partidea atara 

       Lit./Bat.: karta partida atera 

 

69.- Herr.: “keye daben lekuen sue seguru” 

       Bizk.: kea dagoen lekuan sua seguru 

       Lit./Bat.: kea dagoen tokian sua seguru 

 

70.- Herr.: “kriston serrie” 

       Bizk.: kriston zerra 

       Lit./Bat.: kriston zerra 
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71.- Herr.: “lekuteko aman etzien” 

       Bizk.: lekuteko amaren etxean 

       Lit./Bat.: lekuteko amaren etxean 

 

72.- Herr.: “lo asarrie” 

       Bizk.: lo hasarrea 

       Lit./Bat.: lo hasarrea 

 

73.- Herr.: “loguriek erreta egon” 

       Bizk.: logureak erreta egon 

       Lit./Bat.: logurak erreta egon 

 

74.- Herr.: “mastiye billurrek jabon” 

       Bizk.: mahastia beldurrak jabon 

       Lit./Bat.: mahastia beldurrak zaindu 

 

75.- Herr.: “miñik bako negarra” 

       Bizk.: minik gabeko negarra 

       Lit./Bat.: minik gabeko negarra 

 

76.- Herr.: “naboan odola” 

       Bizk.: naboaren odola 

       Lit./Bat.: naboaren odola 
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77.- Herr.: “narrue artu esiñik egon” 

       Bizk.: narrua hartu ezinik egon 

       Lit./Bat.: larrua hartu ezinik egon 

 

78.- Herr.: “narrue kendu” 

       Bizk.: narrua kendua 

       Lit./Bat.: larrua kendu 

 

79.- Herr.: “nungo txakurreri potroak jeusiko begire” 

       Bizk.: nongo txakurrari potroak jausteko begira 

       Lit./Bat.: nongo txakurrari potroak jausteko begira 

 

80.- Herr.:  “odolak ur eiñ” 

       Bizk.: odolak ur ein 

       Lit./Bat.: odolak ur egin 

 

81.- Herr.: “odolik es gatzik bakoa” 

       Bizk.: odolik ez gatzik gabekoa 

       Lit./Bat.: odolik ez gatzik gabekoa 

 

82.- Herr.: “ormara eroan” 

       Bizk.: hormara eroan 

       Lit./Bat.: hormara eraman 
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83.- Herr.: “orpoan arantzie baño obie” 

       Bizk.: orpoan arantza baino hobea 

       Lit./Bat.: orpoan arantza baino hobea 

 

84.- Herr.: “otz mingorra” 

       Bizk.: hotz mingorra 

       Lit./Bat.: hotz mingorra 

 

85.- Herr.: “ortzes eperdi” 

       Bizk.: ortzez eperdi 

       Lit./Bat.: ortzez eperdi 

 

86.- Herr.: “pater noster serue laster” 

       Bizk.: pater noster zerua laster 

       Lit./Bat.: pater noster zerua laister 

 

87.- Herr.:  “plagien adarrien” 

       Bizk.: plagaren adarrean 

       Lit./Bat.: plagaren adarrean 

 

88.- Herr.: “punterengo ibilli” 

       Bizk.: punterengo ibili 

       Lit./Bat.: punterengo ibili 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 950

89.- Herr.: “saldue galdue” 

       Bizk.: saldua galdua 

       Lit./Bat.: saldua galdua 

 

90.- Herr.:  “samako latza” 

       Bizk.: samako latza 

       Lit./Bat.: samako latza 

 

91.- Herr.: “santue espada txarri askie” 

       Bizk.: santua ez bada txarri aska 

       Lit./Bat.: santua ez bada txerri aska 

 

92.- Herr.: “sasiyek be entzun” 

       Bizk.: sasiak be entzun 

       Lit./Bat.: sasiak ere entzun 

 

93.- Herr.: “sasoyek eta lorak” 

       Bizk.: sasoiak eta lorak 

       Lit./Bat.: sasoiak eta lorak 

 

94.- Herr.: “sasoyen sasoakoa” 

       Bizk.: sasoian sasoikoa 

       Lit./Bat.: sasoian sasoikoa 
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95.- Herr.: “se ingeru!” 

       Bizk.: ze ingeru ! 

       Lit./Bat.: ze ingeru ! 

 

96.- Herr.: “sekule santan” 

       Bizk.: sekula santan 

       Lit./Bat.: sekula santan 

 

97.- Herr.: “ser gure ta aixe euki” 

       Bizk.: zer gura eta haixe euki 

       Lit./Bat.: zer gura eta huraxe eduki 

 

98.- Herr.: “sesiñerik bes” 

       Bizk.: zaratatik be ez 

       Lit./Bat.: zaratarik ere ez 

 

99.- Herr.: “sorrari oriyoa” 

       Bizk.: zorrari olioa 

       Lit./Bat.: zorrari olioa 

 

100.- Herr.: “sorriyek jan da” 

         Bizk.: zorriak janda 

         Lit./Bat.: zorriak janda 
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101.- Herr.: “soriyonien !” 

         Bizk.: zorionean ! 

         Lit./Bat.: zorionean ! 

 

102.- Herr.: “susen korda” 

         Bizk.: zuzen korda 

         Lit./Bat.: zuzen korda 

 

103.- Herr.: “tamaiñukoa !” 

         Bizk.: tamainukoa ! 

         Lit./Bat.: tamainukoa ! 

 

104.- Herr.: “txakada baten” 

         Bizk.: txakada baten 

         Lit./Bat.: txakada baten 

 

105.- Herr.: “txaketen aldiye” 

         Bizk.: txaketen aldia 

         Lit./Bat.: txaketen aldia 

 

106.- Herr.: “txakur amesetak” 

         Bizk.: txakur ametsak 

         Lit./Bat.: txakur ametsak 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 953

107.- Herr.: “txakur sarra ixen” 

         Bizk.: txakur zaharra izan  

         Lit./Bat.: txakur zaharra izan 

 

108.- Herr.: “txakurrek ortosik” 

         Bizk.: txakurrak ortozik 

         Lit./Bat.: txakurrak ortozik 

 

109.- Herr.: “txanka errie” 

         Bizk.: txanka errea 

         Lit./Bat.: txanka errea 

 

110.- Herr.: “txitxiena eiñ” 

         Bizk.: txitarena ein 

         Lit./Bat.: txitarena egin 

 

111.- Herr.: “txori lumetue” 

         Bizk.: txori lumetua 

         Lit./Bat.: txori lumatua 

 

112.- Herr.: “urek gora” 

         Bizk.: ura gora 

         Lit./Bat.: urak gora 
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113.- Herr.: “urikoa ixen” 

         Bizk.: urikoa izan 

         Lit./Bat.: urikoa izan 

 

114.- Herr.: “ule sapastoa” 

         Bizk.: ule zapaztoa 

         Lit./Bat.: ile zapaztoa 

 

115.- Herr.: “uren ganeko bitzien” 

         Bizk.: uraren gaineko bitsean 

         Lit./Bat.: uraren gaineko bitsean 

 

116.- Herr.: “urre kurtzie baño fiñaba” 

         Bizk.: urre kurtzea baino finagoa 

         Lit./Bat.: urre kurtzea baino finagoa 

 

 

 

 

 

 



URDAIBAI HERRI BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 955 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. MENDATA ETA EUSKERA 
 

3.4.7. ABESTI ZAHARRAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.7.- Abesti Zaharrak 
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 Urdaibaiko herri eta ere Euskal Herriko beste herri askotan bezala ohitura 

erlijioso, sozial eta kultural asko bizi bizian mantentzen dira oraindik, abenduan gabon 

bezperan baserriz baserri, kalez kale kantuan ateratzea, urte barrietan, erregenetan, 

Santa Agueda egunean, ... haur eta gazteek denak parte hartzen dutelarik. Ohitura 

horietatik gertatzen diren kantuak eta bestelakoak jasota geratu daitezen Urdaibaiko 

herri batzuetan, batez ere Mendata eta bere albo herrietako jendeari entzundako kantu 

batzuk ere bildu dira, beraiek esan dutenez gaztaroan ikasitakoak, baina oraindik ondo 

baino hobeto gogoratzen dituztenak. 

 

Bildutakoak hauexek dira: 
 
1.- Eske kantak: 
 
 1.1. Erregen 
 1.2. Urte barri 
 1.3. Kandelerio 
 1.4. Abendua 
 
2.- San Juanetakoak 

3.- Lo kantuak 

4.- Mendatako herriak dituen kantuak (Isidro eta Mikel Deunaren abestiak) 

5.- Bestelakoak (Santuenak, ohera sartzerakoan egiten diren errezuak, etab...) 

 

 Aberasgarri eta interesgarri iruditu zaizkidan abesti batzuen barianteak ere jaso 

ditut, esate baterako auzune batzuetatik besteetara aldatu egiten da letra eta kasu 

batzuetan musika edo doinua  ere bai. 
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 Jasoketaren arloan orain artean bezala jarraitu dut, abestiak herriak abesten 

dituen era berean bildu ditut, herriak ahoskatu bezala, hau da, ez ditut bereiztu, ez -Z/-S 

, -TS ez -H fonemak. 

 

 Ikusi ahal izango den moduan abesti batzuk musika eta guzti agertuko dira, ez 

dira banaka bat baino, berauon doinua 1972. urtean Euskal Herriko Liturgi Batzordeak 

“Gora Jainkoa” izenarekin argitaratu zuen liburutik aterata daude, argigarri bezala 

erabili dira baita beste liburu eta argitalpen batzuk (1). Beste kantu batzuen letra eta bai 

musika ordea, Emiliano Praderarenak dira, 1949an egin zituen Mendatako herriarentzat 

“Isidro eta Mikel Deunaren abestiak”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI HERRI BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 958 
 

1. Eske kantak 
  
 1.1 Erregen 
 
  

1.1.1 
   Erregiek datos 
   erregiek datos 
   jesus adoratzen 
   jesus adoratzen 
   gube emen gatos 
   gube emen gatos 
   limosnia batzen 
   limosnia batzen 
 
   a palasiyo saldunek 
   iru erregen egune 
   sotzak eta paluek 
   estudiantien kontue 
   mala kara begi biyek 
   atarata gitxi jan da 
    asko ikesi 
   arek atzotxuek deko 
   usker usiñe 
   mari montañe 
   si, si, si, no, no, no 
   otzara bete solomo 
   gabon gabonetan 
   erres erresetan 
   jaio da Jesus gure jaune 
   jo daben kisketa ta, ta, ta 
  
 
 1.1.2  
   Erregen erregen biri montañe 
   iru intxertxu ta lau gastañe 
   sotzak eta paluek estudiantien kontuek 
   estudiantiek sasirik sasi 
   asko jan da gitxi ikesi 
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1.1.3 
   A palasiyo saldune 
   iru erregen egune 
   sotzak eta paluek 
   estudiantien kontuek 
   estudiante sasi sasi 
   asko jan da gitxi ikesi 
   estudiantie mala cara 
   begi biyek atarata errekara 
 
 
 
 
 1.2 Urte barri 
 
 1.2.1 
   Urte barri kari 
   dekonak estekonari 
   nik estekot eta niri 
   niri emoten esteustenari 
   txarri belarri gorri 
 
 
 1.2.2 
   Urte barri kari 
   dekonak estekonari 
   nik estekot eta niri 
   niri emoten estestenari 
   txarri belarri andi 
   niri emotestenari 
   seruko atietan argi 
 
 
 1.2.3 
   Urte barri kari 
   dekonak estekonari 
   nik estekot eta niri 
   emotie sari 
   emoten espadosu 
   txarri belarri 
 
  
 
 
 

 
 
1.2.4  
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   Urte barri kari 
   txarri belarri 
   dekonak estekonari 
   nik estekot eta niri 
   niri emoten esteustena 
   beti kakalarri 
 
 
 1.2.5  
   A palasiyo san negarres 
   urte barri egunien 
   sotzak eta paluek 
   txoribioren kontuek 
   mari manueleri eroantzies 
   iru ollenda katuek 
 
 1.2.6  
   Arri lando lando 
   sinko konpañias 
   amen gatos lau 
   kanpa jotzen bi 
   emoixu limosnie 
   jaungoikoagaittik 
 
  

 
 
1.3. Kandeleriyo 

 
 1.3.1  
   Kandeleriyo leriyo 
   atxari ura dariyo 
   errotieri urune 
   kandeleriyo egune 
 
 1.3.2 
   Kandeleriyo leriyo 
   atxari ura dariyo 
   sagarrari madari 
   eutzi Peru adarrari 
 
  
 
 
 
 
 

1.3.3 



URDAIBAI HERRI BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 961 
 

   Kandeleriyo leriyo 
   atxari ura dariyo 
   ama Gernikera 
   kipulek saltzen 
   aitte Lemoara 
   tanborra joten 
   Pedro kanteran 
   kantera joten 
   Nikolas etzien 
   morokille jaten 
 
 
  

1.4. Abendua 
 
 1.4.1 
   Gauaren erdian 
   Jesus jayo da 
   poses eta biskor 
   goasen Belenera 
   illuna dago 
   es da agiri isarrik 
   baña nik es det argi bearrik 
   sure argia Jesus maitea 
   nun billatu seu baño argi obia 
 
 
 1.4.2 
   Soriontasun egiskorik 
   ni badosu billatu 
   Jesus Pragako umetxoaren 
   oiñetan aurkituko dosu 
   Jesus Pragako umetxoaren 
   oiñetan aurkituko dosu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4.3 
   Uolde baten eran  
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   orain pekatua 
   gaiñes bastar gustiak 
   daukas ondatuak 
   nun dira kristotarrak 
   nun dira sinismendunak 
   asken egun agurren 
   ete da mundua 
   otoitz ama maitea 
   erruki sakigus 
   gure esker gaistoak 
   parkatuko ditus 
   gure esker gaistoak 
   parkatuko ditus. 
 
 1.4.4 
   Gabon gabonseta, 
              larrosa kaltzeta 
   jauna jayo da eta 
   jo deigun kisketa 
 
 1.4.5 
   Gabeko isar argitsuena, 
   pistutzeakin batera, 
   aurtxo eder bat, etorri saigu 
   gaur arratzean etzera. 
   ordu eskeroz etxeko danak 
   postu ta soratzen gera. 
   aurra dalako serutik onuntza 
   datorren Jainko berbera. 
 
   alai ta posik kanta desagun 
   aurtxo onen etorrera, 
   gure iluna alaituteko 
   jayo dan argi ederra. 
   gaurtik aurrera, atzerri ontan 
   sorionekoak gera, 
   aurra dalako serutik onuntz 
   datorren Jainko berbera. 
 
 
 
 
 
 

1.4.6  
   Abendu santu onetan 
   Kristoren jayotzian 
   kontentuaren alde 
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   gustiok pos gaitian 
   Maria Jose, Jose Maria. 
   ogeta laugarrena 
   dogu abenduan 
   geuk gura genduena 
   jaretxin genduena 
   Maria ... 
 
   San Jose ta Maria 
   eskale txiro bi 
   ostatuaren bila 
   sirian ibili 
   Maria ... 
 
   leyoetatik eutzen 
   gisonek erantzun: 
   gaueko ordu onetan 
   ser dakasue emen? 
   Maria ... 
 
   birjin garbi bat dakart 
   nerekin batian 
   dabela Jesus ona  
   beraren sabelian. 
   Maria ... 
 
   ortxe beko etxian 
   uriaren askenian 
   abereak eta baño 
   es dira sartzen bertan. 
   Maria ... 
 
   San Josek esan eban: 
   goasen bertara 
   Jainkoa dan lekuan 
   es da eser falta.    
   Maria ... 
 
   gabeko amabiak 
   jo daben orduan 
   gure salbagilea 
   jayo da munduan 
   Maria ... 
   astoak arrantzia 
   idiak arnasia 
   ala berotzen eben 
   jayo dan infantia 
   Maria ... (2) 
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1.4.7 
   Abendu posa kantetan gatos 
   Jauna gaur sure etzera. 
   abego ones urten egisu 
   gure kantak entzutera. 
   Jesukristoren etorrerea 
   gatos gu asaldutzera. 
   Selan Serutik etorri yakun 
   Jesus maitea lurrera, 
   pekatu danak parkatu eta 
   serura eroatera. 
   gure lenengo guraso Adan 
   Jaunak egin ebanean, 
   sorioneko ipini eban 
   paradisuan erdian. 
   Bere legea betetu eta 
   bisi seitian bakian, 
   gorputz ta arima gero sartzeko 
   seruetako glorian, 
   baina jausi san arrokerisko 
   pekatu itzalgarrian. 
 
   pekatu arekitxi situan 
   seruetako atiak 
   seme danontzat galdu seitian 
   gustien apaingarriak. 
   jesukristoren agindu onak 
   astuta gizon gustiak, 
   ausi esin da argaltasunez 
   pekatuaren katiak 
   infernuetan jausiten siren 
   gison errukigarriak. 
 
   baina Jaungoiko errukitzuak 
   gisonaren maitasunez, 
   erabagi dau eroatea 
   gison gustiak beragas. 
   lurren erdian agertuten da 
   gisonaren jantziagas 
   erakusteko bere legia 
   guri ejenplu onagas, 
   belenengo kortan jayoten yaku 
   apaltasun aundiagas 
 
   JESUS MAITAGARRIA 
   MAITE SAITUGU GUK, 
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   MAITE DOSUSALAKO 
   GISON GUSTIAK SUK. 
 
   Andra Maria Jose dontzuas 
   jayoterako egunean, 
   ostatu bila biskor ebilan 
   Belenengo jauregietan. 
   borondaterik aurkitu es da 
   aren biyotz gogorretan 
   txabolatxu baten aurkitzen dabe 
   Belengo inguruetan, 
   ta antxe jayo san Jesus umia 
   gabeko amabietan. 
 
   GABEKO AMABIAK 
   JO DABEN ORDUAN, 
   GURE SALBAGILEA 
   JAYO DA MUNDUAN 
   segas estaldu bere gorputza 
   es dauko Jesus maitiak. 
   aldamenetik asto ta idiak. 
   askatxo baten ipinten dau 
   galtzu artean Mariak, 
   ta agertzen dira gori aldietan 
   aingeru talde aundiak, 
   poses beterik kantetan dabes 
   kanta soinu posgarriak: 
    
   GLORIA SERUAN DA 
   BAKEA LURREAN, 
   BORONDATE LURREAN 
   GISONEN ARTEAN. 
 
   entzuten dabe artzain sintzoak 
   aingeru kanta ederra, 
   dana itxita arin-arinka 
   doas Jesusen aurrera 
   gison gustien salbatzaillea 
   auspestu ta adoratzera, 
   ta eskeintzen dautzes opari onak 
   euren biyotzas batera, 
   poses beterik kantetan dabe 
   artzai gustiek batera: 
 
   JESUS MAITAGARRIA 
   MAITE SAITUGU GUK 
   MAITE DOSUSALAKO 
   GISON GUSTIAK SUK 
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   ogei gisaldi isango dira 
   Jesus umia jayo sala, 
   bere grasias soriontzuak 
   danok isan saitesela. 
   aingeruak les jayo berria 
   agurtzen etorri gara, 
   poses beterik egin daisuen 
   danok aurten gabon gaba, 
   ta etxeko andra artuko geunke 
   limosnatxu bat al bada. 
 
   GLORIA  SERUAN DA 
   BAKEA LURREAN, 
   BORONDATE ONEKO 
   GISONEN ARTEAN 
 
   orain bagoas emendik eta 
   agur urrengorartean, 
   eskerrik asko etxeko andra 
   Jesukriston isenean. 
   sorion asko opa jatzues 
   aurtengo gabon gabien, 
   urte luseak igaro eta 
   Jaungoikoaren grasian, 
   Jesus umeak artu saisela 
   seru sabal ederrian 
 
   GLORIA SERUAN DA 
   BAKEA LURREAN, 
   BORONDATE ONEKO 
   GISONEN ARTEAN. 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.4.8  
   Belenen sortu yaku Jainkoa 
   arratxeko gauerdian 
   otzes dardaras dago gaixua 
   lasto piskaren gaiñean 
   berotu aales berotu daigun 
   apa emones mosuan (3) 
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2.-  San Juanetakoak 
 
 
 2.1 
   San Juan bespera gabien  
   abadiek asarratu sirien 
   eseben besterik egitten 
   alkarreri musturrek eusitten 
   gure soloan lapurrik es 
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   gure ortuen sorgiñik es 
   badagos bere erre daites. 
 
 2.2  
   Doniene bespera gabien 
   abadiek asarratu sirien 
   eseben besterik egitten 
   alkarreri musturrek eusitten 
   sorgiñek erre lapurrek erre 
   San Juan dabill soloetan 
   artoetan da gariyetan 
   Oremu santu San Juan 
   San Juan da San Juan 
   es degu besterik goguan 
   San Juan goixian 
   denpora ederrian 
   edoseiñ bedarari usiñ egittie 
   San Juan da San Juan 
   es degu besterik goguan. 
 
 2.3  
   San Juan bespera gabien 
   abadiek asarratu sirien 
   eseben besterik egitten 
   euren musturrek eusitten 
   sorgiñek erre lapurrek erre 
   artoak eta gariyek kaixan ondo gorde 
   San Juan da San Juan 
   estekot besterik gogoan. 
 
 2.4  
   Doniene bespera gabien 
   abadiek asarratu sirien 
   eseben besterik egitten 
   alkarreri musturrek eusitten 
   sorgiñek erre lapurrek erre 
   artoak eta gariyek 
   kaixan ondo gorde 
   San Juan bagillean 
   denpora ederrean 
   edoseiñ bedar goso 
   usaiñ egitea 
   San Juan da San Juan 
   es dogu besterik goguan 
 
   San Juan dabill soloetan 
   artoetan da gariyetan 
   bedeinkasiñoa partietan 
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   Oremus santu San Juan 
   biba San Juan.... 
 
 
 
3.- Lo Kantuak 
 
 3.1  
   Obabatxue lololiñe 
   su sara nire biboliñe 
   biboliñe ta gaittie 
   su sara neure maittie. 
 
 3.2 
   Dringili drangu eta 
   es nas ni sorue 
   Santa Kataliñeko 
   dendari kojue 
   sakuen sartu eta 
   sakuek silloa 
   andixik ageride 
   bere kadera kojue 
   o, o, o, o, ........... 
 
 
 3.3 
   Ines santa Ines 
   bart eiñyot ames 
   ona bada biyon partes 
   eta txarra bada doala ies (4) 
    
 
 
 
 
 
 
4.- Mendatako herriak dituen abestiak. 
 
 Mendatako herriak berarenak diren abesti bi ditu, Emilio Pradera, Mallabiar 

semea eta garai batean herri honetako maisua izan zenari esker.1949. urtean idatzi zuen 

Isidro Deunaren abestia, santu hau Mendatako zaindarilez onartu zen urtea, bestea 

1950. urtean idatzi zuen gure zaindaria denaren abestia: Aita San Miguel. 
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 4.1 

San Isidroren abestia   
 
   
   Santu eder bat dago gure aurrean 
   saindari maite isan daiten erri gusti gustian 
   erakutzi aundiak eman ditu serutik 
   eta orain selan es ... gure aurretik 
 
   Isidro deituiten eutzen 
   lanean ibilten sanian 
   Santu egin da gero 
   gu ipinteko bidean 
 
   Postu gaitesan orregaittik 
   bere lagun isanes 
   berak osasuna bakea 
   eta bide susena emanes 
   ederto ikusten dogu 
   aurres aurre aurrian 
   obeto ikusiko dogu 
   seruetako atian 
   postu gaitesan ...... (5) 
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4.2 
 
   Mikel  Deunaren  abestia 
 
   Aita San Miguel su sara gure 
   ta aingeru danen saindari 
   pekatariok geranon alde 
   erregutu suk jaunari 
 
   Aita San Miguel seruetako 
   aingeru gustis maitea 
   orra or seru eder orretan 
   gosotasunez betea. 
 
   Sugana gu bere gero 
   egisu susen joatea 
   gorderik emen egiñ onakas 
   beti kristoren fedea. 
 
   Aita san Miguel su sara...... (6) 
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5.- Bestelakoak 
 
 5.1  
   Maritxu nora soas eder galant ori 
   iturrira bartolo nai badesu etorri 
   iturrian ser dago? ardautxu suriye 
   biyok edango degu nai degun gustiye 
   ardaurik estot gure ure gutxiago  
   lastan goso goso bat dakar bakar bakarrikan. 
 
 5.2 
   Maritxu nora soas eder galant ori 
   iturrira bartolo nai badesu etorri 
   iturrian ser dago ardautxu suriya 
   danok edango degu nai degun gustia 
   Maritxu sara su 
   koartillo ta erdigaittik 
   oia saldu dusu 
   aitte datorrenian nian 
   ama datorrenian nian 
   etzetik bialduko saittu. 
 
 5.3 
   Urkiolara  joan da 
   Mañariyen gora 
   susterra sartu yaten 
   ipurdittik gora 
   segaittik joan siñen 
   ipurdi sabalik 
   es nuelako jakiñ  
   susterrik dagoenik 
 
 5.4 
   Mari Kataliñ kolore gorri 
   kapitan baten alaba 
   aitak dotorik es emon arren 
   ik topekosu senarra 
   astelenian eskondu eta 
   martitzenian basora 
   eguastenian orbela batzen 
   eguenien etzera 
   bariyekuen bedar ebaten 
   sapatu goisien laiyetan 
   domeka goisien apainttu eta 
   amarretako mesara. 
 
  
 5.5 
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   Joanitzen monte de la basora 
   topo naben casa de la erbiye 
   botanotzen piedra de la arriye 
   aparanotzen ojo de la begiye. 
 
 
 5.6 
   Txoriyeri arria tirau 
   ankan aparau 
   saltoka saltoka 
   sasitzara martxau 
   
 5.7 
   Dron dron dron beledron 
   Isabela, Manuela, Kataliña 
   benda benda bonita 
   sian sian letra 
   goixien esperantza 
   atzaldien tardantza 
   astoak egiñ yeu 
   mendiyen arrantza. 
 
 5.8 
   Txio mio, txio mio 
   Marko Antonio 
   Pepe labeko de kabeliñ 
   txi txin, txi txin, txi txin,..... 
 
 5.9 
   Pin pin, sarraketa pin 
   tocando la gaita este Martin 
   es bibolín 
   kandela kondua 
   sarraketa pin. (7) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.10 
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       San Antonio Urkiolakoa 
 
   Urkiola mendiak daukan entzutia 
   San Antoniori sor dautzat gustia 
   beren ermitan dago lau ormen artean 
   es dakiula noistik beintzat aspaldian 
   gora, gora, San Antonio 
   a gure antziñako euskaldun garbiak 
   se desberdiñak siren seuen ibillerak 
   billatzen senduasan benetan santuak 
   baita bere atara frutu ugariak. 
 
 
 5.11 
                                   Santa Isabela 
 
   Santa Isabela apostolaria 
   emen ikusi dosu bai neure semia 
   es dot ikusi baya badot entzutia 
   judegoek taroyela bai neure semia    
   ai neure seme ona pekatu bagia 
   su setan artu dosu bai eriotzia 
   nik artu en baneuben ixingo sala ba eriotzia 
   arriok pere negar bai erri onetan 
   joan nintzenian mesia entzuten 
   Kristo topedun an da mesia esaten 
   aitte San Frantziskoa txilintxua joten 
   organoen soinua sabaldu sanian 
   Kristoren tromentua bai andi sanian 
   ixerra san Visente eguskie Kristo 
   neure benture ona seruetan dago 
   seruen asko dago bai lora ederrik 
   Birginie ama andria lirios jantzirik 
   seiñek kantetan deuen Jesusen kantia 
   Jesusen jardiñeko lorien artian 
   egon biarko degu egunen batian 
   egun sorioneko itxuten jaioa 
   su sara amabirjiñe kontzesiñokoa 
   sarritan ofren saittut bai neu seuri 
   es pentzetako ilbia dosunik 
   desierture noa gurau dot an bixi 
   munduko kontentuari nai badotzet itxi 
   munduko kontentua es da luseroko 
   ogeto ta eternidadia ikeragarrikoa. 
 
 5.12 
             Jesus ona gugaittik sagos ilda 
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   sure ama negarres urtu da 
   es geyago pekaturik gugandik 
   parkatu bai seure erriyari (bis) 
 
   Jesus ona bariku santu onetan 
   il sara bai gogo ta mendia 
   es geyago pekaturik sugandik 
   parkatu bai seure erriyari (bis) 
 
 
 5.13 
 
   Txiki txikitxutikan 
   erritik kanpora 
   pasata denpora 
   alde gustietatik 
   toki onak badira 
   baña biyotzak diñost 
   goasen Euskal Errira 
   la, la, la, la, la, la, la, la, ...... 
 
   Baserritarrek gerade gu 
   esiñ geiñeke ukatu 
   baserritarrak gerade gu 
   esiñ geiñeke ukatu 
   baña kaletarrak besiñ ongi 
   baña kaletarrak besiñ ongi 
   soiñua jotzen degu 
   soiñua jotzen degu 
    la, la, la, la, la, la, la, la, ....... 
 
   Kalian dagos bi gausa 
   neuri gustatzen saidanak 
   kalian dagos bi gasua 
   neuri gustatzen saidanak 
   ardautxu txuri gosua eta 
   ardautxu txuri gosua eta 
   ogi txuri biguna 
   ogi txuri biguna 
   la, la, la, la, la, la, la, la, ........ 
 
 
 
 
 
   Baserrian daus bi gausa 
   kalian es dagosenak 
   baserrian daude bi gausa 
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   kalian es dagosenak 
   eunesko praka txuriak eta 
   eunesko praka txuriak eta 
   euskerasko brageta 
   euskerasko brageta 
   la, la, la, la, la, la, la, ......... 
 
 
 5.14 
 
   Birjiña Maria 
   seruko argia 
   Jesusen emaste 
   maitagarria 
   orain eleisako 
   apaingarria 
   lora seruetako 
   soragarria. 
 
 5.15 
   Etorri nintzanian 
   Frantzia partetik 
   ama topadu naudan 
   etxian bakarrik 
   ser egiten dusu ama 
   orrelan tristerik 
   nobedade berria 
   entzun dudala nik 
   se nobedade entzun deu 
   bai ama neuria 
   eskondu sariela 
   bai neure semia 
   eskondu sariela 
   es deu entzun gusurrik  
   es ama neuria 
   ortxe bidian dator neure emastia 
   nonditikoa dosu seure emaste ori 
   
   Frantzesaren alaba ondo umildia 
   estubiar errenik ain gitxi frantzesik 
   urten bidera eta kendeiesu bisia 
   esta posible ama neuk ori eittia 
   ainde eder galanta neure emastia 
   seu kapas espasara artisu anajia 
   orretarako bere estudiantia 
   bajatu sais Juanita 
   mando orren ganetik 
   sartu deitzon puñal au 
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   biotzan erditik 
   beorren puñalaren puntearen sorrotza 
   ikusias beste barik irten deus biyotzak 
   neure amagiñerraban miñeren sorrotza 
   subeak eingo baleuskio arratzerako jan 
   saspi ixera doas odoles mantxaurik 
   sortzigarrentxu onek banoa munditik 
   ekarrixu abadia ni konfesetako 
   abadea aiñ urriñ dago eleis urriñago 
   orretan ibilteko asti gitxi dago. 
  
 5.16 
   Pekatariok ama 
   Birjiña saitugu 
   sugan gure biotza 
   guk ipinten dogu 
   sugan gure biotza 
   guk ipinten dogu 
   egisu suk Maria 
   gugaitik erregu 
   eriotzako orduan 
   es gaitesan galdu 
   eriotzako orduan  
   es gaitesan galdu (8) 
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 5.17 
   Agur doloresko 
   ama larritua 
   erregiña lastan 
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   errukis urtua 
   artu gaixus ama 
   seme nekatua 
   orra or ederra 
   nekes asetua 
   gu semeok gatos 
   negarres urtua 
   artu gaixus ama 
   seme nekatua. 
 
 

5.18 
   Erdu pekataria 
   erdu eleisara 
   Jaungoikoaren berbia 
   gogos entzutera 
 
   es egon pekatuan 
   es egon lusaro 
   damu isan es daisun 
   alperrikan gero 
 
   pekatuen neurria 
   bete es dagisun 
   aditu Jaungoikoak 
   ser esaten deutzun (9) 
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5.19 
   Parkatu egisus jauna 
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   parkatu bai guri 
   parkatu Jesus ona 
   pekatariari 
   ni nas kurutze orretan 
   josi saitudana 
   ni or bertan iltea 
   meresi dudana. (bis) (10) 
 
 5.20 
   Artzain ona da Jesus 
   ardi galduentzat 
   ogi bigun da goso 
   triste dauanentzat 
   aita errukiorra 
   pekatarientzat 
   samurtasuna da bera 
   gusti gustientzat. (11) 
 
 5.21 
   Seruan saria poses bete kristauak 
   emengo negarrentzat dauka Jaungoikoa 
   seruan seruan seruan saria 
   seruan seruan seruan saria. 
 
 5.22 
   Aitte eternoa 
   lotara noa 
   iru aingerutxu 
   topeu deuttutas 
   bi burrukoan 
   bat oiñetan 
   San Jose nun desu 
   seure semie 
   kurutzian josia 
   buruak ondaturik 
   bularrak sauriturik 
   au iru bider esaten dabenak 
   goixien da gabien 
   es deu ixengo 
   inpernuko penarik 
   espabe seruko atiek 
   sabal sabalik. (12) 
 
 
 
 5.23 
   Jesukristori kendu eskero 
   pekatuakas bisitza 
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   baldin espadot negar egiten 
   arriskua da biotza 
   triste nago ta lu ori bota 
   egisu emen gaubela. (bis) 
 
   Jesemaniko ortu santuan 
   bere lagun situsala 
   Jesusek iru disipulueri 
   berba egin eutzen onela 
   triste nago ta lu ori bota 
   egisu emen gaubela. (bis) 
 
   Eguen Santu afal orduan 
   bere lagun situsala 
   Jesusek iru disipuluari 
   berba egin eutzen onela 
   triste nago ta lu ori bota 
   egisu emen gaubela. (bis) 
 
   Señalauriko eguna 
   eldu isan san obretarako 
   gisonaren osasuna 
   argia bera alde batera 
   bestetik egun iluna. (bis) 
 
   Judas..............  ? (13) 
   etorri siren itauntzen 
   nasarenua deritzu Jesus 
   emen ete dau aurkitzen 
   Judas ordua bake modua 
   doa mosu ai ematen. (bis) 
 
   Jose Maria Judas errege 
   kristoren adiskidia 
   kanpotik lastan barrutik saldu 
   auxe san bere legea 
   ai kristau falso arima gaisto 
   pekatarien traidorea. (bis) 
 
 
 
 
 
 
   Eraso eban Jesus maitea 
   seiñan bille satose ona 
   da? emen es dago besterik 
   bear dosuen gisona 
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   Judas ordua bake modua 
   doa mosu ai ematen. (bis) 
   etab.................. 
 
 
 
 
 5.24 
   Ume suen biotzak 
   ser ote diñoe? 
   gustien isenean 
   esan egisue 
 
   GORA GORA  
   JESUSEN BIOTZA  
   GORA GORA      
   KRISTAUAREN POSA 
 
   Ume gora biotzak 
   suen jainkoari 
   auspastu sakioes 
   Jesus maiteari 
   
   GORA GORA ... 
 
   Deitu ume lastanak 
   ama birjiñari 
   aingeru ta seruko 
   santu gustieri 
 
   GORA GORA ... 
 
   Mendatako umeak 
   datos Jesusgana 
   eskeintzera biotzes 
   loratxo eder bana 
 
   GORA GORA ... 
 
   Parkatu bai parkatu 
   Aita eta ama 
   Bakes artu dagigun 
   gure jaun lastana 
   GORA GORA ... 
 
   Atzegin pos andian 
   orain gara sartu 
   jaunak gaitualako 
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   gu gaur ikustatu 
 
   GORA GORA ... 
 
   Andia da egias 
   daukasuen posa 
   emon Jesusi emon 
   betiko biotza 
 
   GORA GORA (14) 
 
 
 5.25 
   Nabarris Amoroto Santa Eugenia mendi (bis) 
   aretan iruretan asi otza sarri 
   ai, oi, ei, asi otza sarri 
   Nabarris Amoroto Santa Eugenia mendi 
 
   Oraingo mutiltxoak kostunbria motza (bis) 
   edoseiñ eskiñetan txise sirri sarra 
   ai, oi, ei txise sirri sarra 
   oraingo mutiltxoak kostunbria motza. 
 
   Orain etorri de  uso kostunbrie (bis) 
   neskak esatie si quiere casar conmigo neskak esatie 
   ai, oi, ei si quiere casar conmigo neskak esatie 
   orain etorri de uso kostunbrie 
 
   Lekeittoko mutillek bibota sorrotza (bis) 
   buruen arraiyie poltzillua utza (bis) 
   ai, oi, ei buruen arraiyie poltzillua utza 
   Lekeittoko mutillek bibota sorrotza 
 
   Gora bera lusiek erriyen eiñ die (bis) 
   abarka galtzerdiyas probintzianie 
   ai, oi, ei probintzianie 
   gora bera lusiek erriyen aiñ die. 
 
 
 
    
 
3.4.7.1. Bibliografi oharrak eta bestelakoak 
 
(1) Arejita, A.; Etxebarria, I.; Ibarra, J.: Mendebaldeko Euskal baladak. Antologia. 

Labayru Ikastegia. Bilbao Bizkaia Kutxa, 1995. 
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- Etxebarria, Ayesta, J.M.: Zeberioko kantak. Ed. Sendoa Argitaldaria. Auspoa 

Liburutegia. Estella, Nafarroa, 1999. 
 

(2) Mendatako herrian Urdaibaiko beste herri askotan bezalaxe oraindik ez da galdu 

gabon bezpera gauean baserriz baserri Abendua abesten ibiltzeko ohitura. Abesti 

hauetatik aparte beste batzuk ere kantatzen dira, baina hauexek jaso ditut beti betikoak 

direlako, hemen marijesiak izenaz ere ezagutzen ditugu. 

 

(3) 1972. urtean Euskal Herriko Liturgi Batzordeak “GORA JAINKOA” izenarekin 

bilduma bat argitaratu zuen, bertotik hartuta dago “Belenen sortu jaku Jainkoa” 

abestiaren musika. 

 

(4) Gauetan eta ametsetan egiten denean errezatzen den orazioa. 

 

(5) San Isidroren abestia Emiliano Praderarenak da, baina kasu honetan herriko 

organista den Xabier Arriolak egokitu dit abestiaren musika. 

 

(6) Mikel Deunaren abestia San Isidrorena bezalaxe Emiliano Praderak egin zuen, eta 

Emilianok berak egokitu dit berak egindako bigarren abesti honen musika.  

 

(7) Atzamarrekin egiten den jolasa. 

 

(8) 1972. urtean Euskal Herriko Liturgi Batzordeak “GORA JAINKOA” izenarekin 

bilduma bat argitaratu zuen, bertotik hartuta dago “Pekatariok Ama” abestiaren musika. 

 

(9) 1972. urtean Euskal Herriko Liturgi Batzordeak “GORA JAINKOA” izenarekin 

bilduma bat argitaratu zuen, bertotik hartuta dago “Erdu Pekataria” abestiaren musika, 

berau Garizumako kanta bat da. 

(10) Hilerrian Gorpua hilobiratu aurrean abesten den kantua da. 

 

(11) Hilerrian gorpua hilobiratu aurretik abesten den kanta. 
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(12) Ohera  joaterakoan eta goizean esnatzerakoan errezatzen da. 

 

(13) Galduta dago zati hau, eta herriko jendeak ez du gogoratzen. 
 

(14) Mendatako haurrak Lehen Jaunartzea egitean, abesti hau kantatuz sartzen dira 

eleizan. 
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3.4. MENDATA ETA EUSKERA 
 

3.4.8. HERRI IPUINAK ETA ETNO-TESTOAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.8.- Herri ipuinak eta etno-testoak 
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 Tesia egiten hasi nintzela badira urte batzuk, eta denbora honetan apurka apurka 

biltzen joan naizen Urdaibaiko herri ipuinen muestra txikitxo bat baino ez da hurrengo 

hau. Badira herrietako ipuin, esaunda eta kontakizun bilketan ibili direnak, Etxebarria 

Ayesta, J.M (1); Errazti Igartua, A. (2); Arana, A. (3) kasu hauetan lehenago eginiko lanen 

oinarria oso ona izaten dela ezin ukatu. 

 

 Jasoketaren metodologiaren atalean esan bezala -Z eta -S ez ditugula bereizten, 

horregatik jasotako hitzetan ez da inongo bereizketarik, -TS esaterako ez da bereizten, 

baina -TZ eta -TX bai ordea. 

 

 -H fonemari dagokionean, Mendata ez Urdaibaiko euskeran ez da ahoskatzen, 

ondorioz fonologia aldetik ez dut kontutan izan. 

 

 Denok dakigunez euskera idatzian -Ñ eta -LL ez dira erabiltzen, baina kasu 

honetan jasoketa ahozkoaren arabera eginda dagoenez errespetatu egin ditut eta halaxe 

trasnkribitu ere. 

 

 Askotan -J fonema -Y fonema moduan ahoskatzen da, adibidez: 

  Jata esan beharrean Yata ahoskatzen da. 

 

 -TT bikoitza edo buztia ere asko erabiltzen da Mendata eta orokorrean 

Urdaibaiko euskeran, lan osoan ikusi ahal izan den moduan. 

 Ipuinak eta kontakizunak irakurtzerakoan konturatzen gara askotan esaldiak 

guztiz ia amaitu gabe daudela edo nahasketak ematen direla, guzti hau zergatik da? 
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ahozkoa ez delako idatzizkoa modukoa. Argitasun gisa jarri ditut Mendatako fonema 

kontsonantikoak eta taula fonetiko-filologikoak. 

 

 Erreskate lan bat da ipuin eta etno-testo hauek biltzea, etorkizunean jakiteko 

Mendatan eta azken batean Urdaibain euskera nolakoa izan zen, euskerak iraungo du 

baina euskalkiak galduz doazela konturatzen gara denok eta era honetako lanak oso 

interesgarriak dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
3.4.8.1. Mendatako fonema kontsonantikoak eta taula fonetiko-filologikoak 
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MENDATAKO FONEMA KONTSONANTIKOAK 
AHOSKUNEA (-KO) 

 
 
 

 
 Ezpainetako Ezpain-hortzetako Hortzetako Bizkar-hobietako Goi-hobietako

Leherkari Gorrak p 
 

 tt 

Leherkari Ozenak b 
 

 dd 

Sudurkariak m 
 

  n 

Frikariak  
 

f   

Frikariak Txistukariak  s 

Afrikariak  tz  

Saiheskariak  l 

Dardakari bak.  r 

Dardakari ask.  rr 
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TAULA FONETIKO-FILOLOGIKOA 

 
 
 
 
 

   Ezpainetako Ezpain-
hortzetako 

Hortzetako Bizkar 
hobietako 

Goi-hobietako Kakuminalak 
irauliak 

Sabai-aurreko

Leherkariak p b   
 

t d         

Sudurkariak  m  m 
 

 n    n     

Arnaskariak     
 

          

Frikariak  b f  
 

 d         

Frikari Txist.     
 

    s z   s (z)

Afrikariak     
 

  c      c  

Saiheskariak     
 

 l    l     

Dardakari bak.     
 

     r     

Dardakari ask.     
 

     r     

- = GORRA 
+ = OZENA 

- + - + - + - + - + - + - + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.8.2. Herri ipuinak eta etno-testoak 
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Bildu hauek baino gehiago egin dira baina oraingo honetan hurrengoen muestra 

hau jarri da: 

 
 

- Iko zuloa 

- San Antonio Urkiolakoari eskaria 

- Ezkon barritan 

- Zeutetik eta ez zeruetatik 

- Ugazaba eta errenterua 

- Morroi azkarra 

- Sakristaua abadea eta txakurra 

- Akomodadorea eta ez bizikleteroa 

- Morroi onari ugazau hobea 

- Lamiñe errekie 

- Karakola eta barea 

- Urkiolara bidean 

- Fernando eta ehiztariak 

- Juan soldau, Jesukristo eta San Pedro 

- Gabon afari merkea 

- Fernando ferian 

- Afaritan 

- Artxako, Espatapiedras, Arrankanpaña eta Leñero 

 
 
 
 

IKO ZULOA 
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Leon Undabarrena 
 
 

 Iko sulo baten itzu batek gorde seittuen eun duket, da gero sera ... , eskribadu 

batek obserbeu eiban antxe seusetan ibil sana, da arek eskribaduek joan da ikusi da ostu 

eitzesan, da ... gero atzera andik egun batzutara joan eisen itzue ba ikusten bere 

dirutxuek an badaus, baya joan da da bapes, da: 

- aixe eskribadue ixen dok - kalkuleu ban-, aixe ixengo san ba ... 

Ser eiñyeu, barrido an eskribaduen etzien aurretik pasiuan dabillela: 

- eun duket gorde ditut iko sulo baten, beste eun gorde bear ditut ganerako egun baten. -

esaten ban-. 

Bestiek entzun banien ori, gero danak atrapetako atzera eroan seittuen, da atzera eroan 

seittuenien, da ... ostabe barriro ikusten ban itzuori, gixajoa istu egon san da: 

- anda oño! 

Bere eun duket an atzera ekarritte, gero artute gordeta barrido eskribaduen etzeurrera 

joan da: 

- asko gure dabenak dana galtzen deu. 

Itzuek eskribadue ondo engañeu deu ... ja, ja, ja, ja ...... 

 

 

 

 

 

 
SAN ANTONIO URKIOLAKOARI ESKARIA 

 
Margari Cenigaonaindia 
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 Joan eisien gixon bi Urkiolara baya bidien topeu bien arkal, bata bide batetik eta 

bestie beste bide batetik da ... 

- sube Urkioalara? -esan eitzen batak bestieri- 

- bai ba, bai ba. 

- klaro supe seure sereintxuek edo seusen eske edo ... 

- bai, bai, beittu bei eder bat dekot esta, da... etxat gelditzen txalien da aixentzat 

beiyentzat sikeran txala emongoaleke ba ... -esantzo batak- 

- tire ba, tire ba, ... 

Gero alako baten bestiek be esantzen: 

- supe badoasu seuser ! 

- beittu niri pasetan yaten kasue da gure andra gixonak beti sarataka, umie gure dabie 

eurek esta ta ... estekie, da iya neuk pentzeot base neuk urten deitan Urkiolara santueri 

esanda aber umie konsegiduten bot ba. 

- bai ba,bai ba ... -esantzo bestiek- 

- tire ba, tire ba... 

Batak umie eskatutzen da bestiek txala, da ... urrengo aldiyen denporie paseu sanien, 

ostabe alkar ikustie ixen san, orduen Gerniken da: 

- e txo ... San Antonio Urkiolakoak ser ? 

- txal eder bat emon deust su ! 

- bai esta? 

- bai posik nau -esantzo- da su ser ? 

- ba solteriek ekar yok, nik eskonduentzat guxe naben baya solteriek ekar yok. 
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EZKON BARRITAN 

 
Enkarna Elorrieta 

 
 
 Andra gixonak eskondute diadekanpoan joan sien, da trenien doasela gixona 

urun sorroan kontran praka gustiyek suri suri eiñ yeus, da ... bueno joan da komunera 

prakak sakudidu ta kenduttu da bentanatik asi de sakuditan, da prakak es yakos geldittu 

arbola baten eskeitte ba !, da klaro gixon gixajoa komunetik urten barik egon da, da 

alako baten joan yako andrie: 

- se pasetan yatzu gixona? 

- se paseko yat ba!, beittu selan naben, prakak bentanan sakuditan nabela, arbolan baten 

geldittu yates! 

- itxiañxu gixona untxe joango nas da baten bateri neuk eskatukotzet gabardiñie edo ta. 

Joan da andrie da esantzo bateri se pase yakon da: 

- edarto edarto ondo dau -esantzo- eroaitzesu auxe neuk aldien dekotan gabardiñie. 

Jantzi deu gabardiñie da bajatzeko paradie eldu yakenien trenetik bajatzen doala ateko 

kisketien geldittu yako gabardiñie dindiliske, da bera kantzuntzillo utzien geratu de. 

Ordutik eurrera es eiyeban urten gixonorrek praka pare bi poltzan sartu barik. 

 

 
 
 
 
 
 

 
ZEUTETIK ETA EZ ZERUETATIK 

 
Leon Undabarrena 
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 Andra gixon bik euki ben seme bat Juanikotxu ixena euki bana, da..., gero il eiñ 

yakien, da il yakienien ba serure, len dana ixeten san zerue ba ta serure !, gero etor 

yaken eskeko bat, eskekoa erropa sikiñekin ye ... a andratxue erdi tenteltxue edo ontxue 

ixen san da, da gixona biboagoa, gixona etzan egon etzien, kanpotik, da eskekoa etor 

sanien andratxuek: 

- jesus ! gixajoori ! dana bustitte, erropa sarrakiñ da ... nundik satos ba ? 

- Seutetik. 

esantzen baya seruetatik entendidutzen andratxuek. 

- seruetatik etor sara ? 

da bestie bibo! 

- bai, serba?   

- neuk be antxe dekot Juanikotxu ixena daben semiea, seruetan, eseutzesu? 

- a bai!, lagun andiyek gara, lagun andiyek gara -bestiek- 

- a! selan dabill ba? - da... - 

- a be neure antzien txarto gixajoa, erropa sarrak eta dirue be gitxitte ... txarto. 

- suk areri orduen maletatxu bet edo eiñ eskero eroango senkiyo ! 

- bai posik be, bai posik be... 

- prepareukotzut, untxe prepareukotzut. 

Gero maletie ipiñi banien ba ... 

- suk e ... ementxe dekot, gixonak estakiyela euneko gorritxu bet be da ... suk aixe be 

eroango senkiyo areri ! 

- bai posik ! 

A be emontzo da ... gero bestie be listo, gixona be kanpoan dala ta ... laster etorko dala 

ta listo ariñ ariñ, or Gorriño Goittin de or parajien ixen san ori, Subetzatik bera, 
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Iberreko seretik Berriñoko beresiyetarantza da ... gixona bere maletias da eunekotxuas 

joan san. Gixona etor sanien etzera: 

- emen gure Juanikotxun lagune etor de seruetatik eta gixajoa ... emotzetas erropatxu 

batzuk eta emotzetas ba ! 

- nundik joan da ba ! 

- ortixik bera joan da, Subetzatik Munittibar alderantz, orra ! 

Da saldiye euki eiyeban edarra usabak, gixonak, artu saldiye da echando sentellas joan 

san, da bestiek, eskekoak, obserbeu ban, da an kamiño eskiñen pareute arantzak ataten 

daben plantak eitten saldiyas atrapo eiban da ... 

- ikusisu emen olako maleta batas ... ontzuen iñor ? 

- ba ... oniño bost minittu estie ! 

Da an sasiye ta sera on san ba, da ... 

- or saldiyas da esiñ nei ondo joan, eukosu saldiye apur baten ? 

- bai euko estot ba ! 

Saldiyori artutzen da ... gixona topetan andik gora da bestiek emen artu saldiye ta bistie 

kendu banien ospa eiban. Gero gixona etor sanien an saldirik es eskerrik, da bere artien: 

- oño, berori ixen dok, berori, au de bierra - eitten eiban- 

Eskapotzen da atzera gixona da, saldirik barik etor sanien andratxuek: 

- ser ... toposu ? 

- bai topot, da ... saldiye be berari emontzet, oiñes baño obeto ibiliko dala ta. 

- enei ! ondo eiñ yotzesu, neuk be, suk estakixule euneko gorritxu bet eukiot eta a be 

emontzet. 

Orduen emontzen sakutik gizonari, orduko erropagaittik joan san bakarrik da 

eunekotxue be berak eroan, eta saldiye be berak eroan. 
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UGAZABA ETA ERRENTERUA 

 
Leon Undabarrena 

 

 Bata modu obakoa sen, usaba modu obakoa ... baya ondo manajetan jakiñ es 

bere etorriyek, da ... errenterue san seuser gitxiau euki arren, ba begittu geusieri tte ondo 

manajeu te edonorako, usaba baño preparaduaua, da egun baten pentzeu eiyeban usabak 

aixaiñe joan bidabela kontu batzuk konteu eiyes da orrexek preguntetan, geusek 

jakitten, joan eisen da: 

- baator? 

- bai emen nayatok! 

Illuntzie ixen da argiye ixetu ban: 

- se ekarriok ba? 

- kontu batzuk kontetan. 

- a! kontuek kontetako baño espok illunetan be bardiñ konteko yusek ! 

Da taka ! argiye amateu arek, da orduen igerri eitzen: 

- an... ! badakiyatek konturik geiyau konteu barik be selan beittu geuseri ! 

Arek argiye amateu kontuek esateko bakarrik, argiye amateu banien beste geuse bateri 

be aixe engotzela pentzeu ban usabak, da alan igertzen. 

 
 

MORROI AZKARRA 
 

Margari Cenigaonaindia 
 
 

Iru anaiye egon sien etze baten da gurasoak esan eitzien base ba: 
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- bueno, amen ataten danas esiñ geiñis mantenidu eta baten batzuk kriyedu urten biko 

dabe ba ... 

- bai, bai, bai. 

Esan eitzien semiek eta anditxuena presenteu ei sen: 

- neu, neu joango nas. -esan eitzien- 

- bai baya, ... tire ba. -amak esaban-. 

Amari pena andiye emon eitzen mutille etzetik joatie, baya antziñe esan egoten nundik 

bixi ta nundik jan bes da jon enbier. Joan eisen taka taka ta gixon bat topeu eiyeban: 

- ser morrosko? -esan eitzen- nora soyes ba?, da ... 

- amen noa, iya etze bat topetan bot eta kriyedu ... 

- ondo, ondo, geure etzien falta eitten deu. - esantzen gixonak - 

- a bueno ba 

Joan da ara etzera da ... usabak esantzo seintzuk bierrak eta enbittusen. Jornala eun 

duket ixeteko eta kukue etorten sen arte egoteko, baya bata edo bestie denporie baño 

ariñau asarratzen dana paluas emon emon eiñye botetako ixen san. 

- bai usaba, bai konforme nas. 

Berak pentzeu eiyeban orduen base: 

- neuk esetuko saittut noraiño allegetan sarien. - mutillek pentzeu eiyeban bere artien -

bueno oiñ arratzaldien solora joango sara ta ... aixe soloa engostesu aratu te bidamoduen 

ipiñi e ... 

- bai, bai usaba seuk gusun moduen. 

Joan eisien da ensegida etor yako etzera, baya usabak bijileu eitten eiyeban bentanatik 

iya ser eitten daben da ...beiyek be ixerdi bañuten ekarri eitzesan da jo ta jo a jo da 

bestieu ernegetan: 
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- usaba eiñye dekosu! 

bueno paseu eisen ori tte ... arratzaldien: 

- su joan aspigarri ebaten da biyer joango gara biyok bille. 

Joan eisen mutille ebaten da estotzo eiñ aspigarri apur bet baño ta etzera etor sanien 

esan eitzen usabak: 

- bueno ederto, burdi bete ebeisu esta ? 

- bai ebei dot ebei dot. 

- ekarri engeu aixe aspigarriye -esantzen usabak- 

Biyamon goixien joan eisen da aspigarri apur bet baño es eiyeban euki: 

- au da dana? -esantzo usabak- 

- usaba asarre sara ala ? gitxi deitzesu ala? 

- es, es, es, es, es ... 

 jakin ban joko bana arek mutillek eta ... 

- bueno ba ondo dau. 

Joan die etzera taka taka aldatzien bera ta: 

- or aiñ dau sillo andiye beiyek burdiyas orra jeusten badie berton ilko yakus da estogus 

altzetan e ... -esantzen usabak- 

- bai usaba altzekeu, orren billurrik es euki. 

Usaba aurretik da mutille atzetik da sakatute ta sakatu aldatzien goittik bera botatzos 

beiyek ta burdiye basatzara da gero esiñ atara: 

- asarre sara ala usaba? 

- es, es, es, es, ... es nas asarre -esaten eitzen- 

Askenien itxi deu bertan burdiye, artuttu ganaduek eta etzera joan danien esantzo 

andrieri: 
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- ai ene!, guk onas mutillas esin geu karredarik eiñ, iye ganaduek be ill eiskus, mankeu, 

se engotzeu ? 

- txarri kunek erosi eitzesus, da txarri saltzen boteixu ! 

- bai orixe enbiot ! 

Joan da txarri kune panda bat erositzo da esantzo base: 

- txarriyek saltzie gustaten yatzu ? 

- bai, bai usaba seuk esatesun moduen e ... 

Da joan da txarri kune pilloa imintzo. Eitten eiyeban tratue busten satitxu biyek eta 

belarri punte biyek berentzat ixeteko. Danak salduttus!. Burdiye ta beiyek jeusi 

yakiesan bertan basatzan belarri ta busten puntetxu biyek koloketan seittusen da 

txarriyek ensegidako saldute etorri de etzerea eta sera: 

- derrefente saldu sus! 

- bai usaba derrefentien. 

- ariñ ! 

- saldu es usaba, an basatzan sartu yates da esiñ atara eselanbe, seuk etorbeistesu ! 

- ene Jesus ! joango nas -esantzo- 

Joan die ta usabak be esantzo: 

- au de triskentzie, obatu fuerte morroye! 

Tiretu ta tiretu ta belarri ta busten da belarri puntekiñ gelditzen sien da askenien eser 

esiñ eiñ arekin be. Etor die atzera ta esan eitzen base andriek: 

- bueno esiñ yosu orretara karredarik eiñ, deskido santuen suk despatxetan bosu su 

manketan saittu e ... 

- klaro ! 
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Eun duketeko jornala ixeteko eiñbien da kukue etorten sanien joateko etzera da 

ostantzien ariñau basan asarratzie bata edo bestie a mankeu, bata beintzet bestiek. 

Esantzo andriek: 

- eitzesu auxe ! 

Etzeurrien euki eiyeben orris bete beteko ereñotz andi bet. 

- ni antxe planteuko nas, ereñotzien barruen eta nik andik eingot, kuku kuku... 

- edarto pentzeusu andrie. - esantzo - 

Planteu de andrie an da etor de mutille ta: 

- txo! estosu entzun kuku saratarik ? 

- neupe oixe pentzeu dot usau, kuku saratie esta? -esantzo mutillek- 

- ene beittu untxe -esantzo usabak- 

kuku, kuku, kuku, kuku, kuku ........ 

- asike sure denporie emengoa eiñ yosu ta soldatie emongotzut eta joango sara. 

- baya usaba pentzetot kukue barik kukie dala gero! 

- kukue ala kukie baya txoriye da beintzet. 

- ondo dau ondo dau 

Bueno usaba despedidu deu eta: 

- oiñ kukue ala kukie dan ikusi biot usaba. 

- es, es, es ... es saittes molesteu orretan. 

- bai, bai, bai esta bierra be ta ! 

Da arek eskopetatxu bet euki ban, igon deu taka taka da emontzos tiro bi da ... koitteide 

goittik bera gona aundiyekiñ ye, mankeutzo. 

- au de bierra -esan deu usabak- 

- asarre sara ala usaba? 
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- es, es, es, es ... 

Ostantzien arek morroyek bere usaba be manketaban da ... orixe paseu te susen boteu 

bien morroye, baya arek ondo eiban da soldatie iruasitte joan san etzera. 

 
 

 
SAKRISTAUA ABADEA ETA TXAKURRA 

 
Mari Cruz Gandarias 

 
 

 Abadie sakristauen andriegas arregletan san. Txakurre euki eiban sakristauek ain 

listoa da esaten eiyeban: 

- onek txakurrek berbetan ixen esik dana daki. - esantzo sakristauek - 

Baya txakurre esese bera be esan ixen tontoa. 

- dan dana daki gero ! 

- da estau eskolarik oneri erakustekorik ? -esantzen abadiek-. 

- bai orixe, Sorrontzan dau eskola bat txakurreri erakustetzoyena berbetan. 

- eibaxu dirue ta joan. -esantzo abadiek- 

Da ... boteu deu, txakurre eroan eskolara ta: 

- ser esantzue ba? 

- bertan isteko ! 

Da klaro arek emontzosan diruek juergan gasteuttu ta ... txakurrenik estotzo aumenteu 

geiyau abadieri, da alako baten abadiek esantzo: 

- txakurre nun itxisu ba?, ta ... txakurren bille nos soas ba? 

- ba ... esaste niri arek joateko baya nik aren bille joateko ostabe dirue biot. 

Emontzo dirue da, eiñyeu barriro beste juerga aldi bet eta etor de: 

- txakurrori nun itxisu ba? 
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- bakixu! treneteik kanpora bota dot txakurre. 

- serba? 

- bakixu se preguntesten trenien etor nasenien?, oiñbe gure abadie sakristauen andriegas 

arregletan dan, da ... bota dot bentanatik kanpora. 

- ondo eiñyosu, ondo. -esantzen abadiek- 

 
 
 
 

 
AKOMODADOREA ETA EZ BIZIKLETEROA 

 
Enkarna Elorrieta 

 
 

 Juanito ta Pantxikek baserriyen jai artute siñera joatie pentzeu dabe domeka 

arratzalde baten. Aur ba eldu sienien siñie sartute da klaro ! linternias joan ei yakien 

akomodadorie, sein lekuten jarri bidaben argi eitteko, da Juanitok argiye atzien ikus 

dabenien aren abentadie!, da ... esan eitzo base bere andrieri: 

- Pantxike! kontus kontus alboratu!, bixikleterue dator da sapaldu bisaittute ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 MORROI ONARI UGAZAU HOBEA 

 
Jose Igancio Mallea 
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 Arrapaladan urteben eberdiostien, bestiek be urtenda dausela ta eurek be bai, da 

ausokoak be joan da dausela solora ta, da... eseben artu esebe arek jateko, da eldu sanien 

beiyendie jateko ordue, esan eitzen morroyek: 

- arek joan die ba beiyendetan arbolapera ba. 

- geupe joan enbikeu ba -esan eitzen usau andriek morroyeri- 

- da ser dau ba jateko ba? 

- esteu ekarri esebe baya ... plantie eiñ bikeu jaten gausen moduen ostantzien esango 

dabe “orrek estabe beiyendarik be jan” da ... 

Joan die bestiek arbolapetik jagi dien ingeruen, bestiek be eiñyabe egotalditxue 

sagarpien da atzera artajorran: 

- arek be jagi die ta ala goixan ! 

Asi ei sien da, dri dra dri dra morroyori danak apurtu bierrien da bere artien esaten 

eiyeban usau andriek: 

- baya se paseu ete yako oneri gure morroyeri ? 

Atzera ariñeketan dana paseu eiyeban atoan goittik bera andik falta san satiyori da: 

- bai baya ser dabixu ba? 

- xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii artajorran, eurek be aixe pentzeko dabe geube artajorran gabixela te 

engonxaix ixilik. 

Da bestiek jo ta su danak apurtzen eitzesan dri dra dri dra artoak eta iñyabak danak 

apurtu, esan guxentzen urrengoan beiyendie ekarteko da etxakela paseko olakorik, 

urrengoan akorduen eukitteko. 

 
LAMIÑE ERREKIE 

 
Rosario Agirre 

 
 



URDAIBAI HERRI BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 1008 
 

 Antxiñeko denporetan gariyen burue ebaten eisen bakarrik, burue serrias ebai, 

gero txortak eiñ da txibittekiñ joten eisien, pli, pla, pli, pla da aur ba, da olan errikaixie 

ta egoten sanien ebaten sien. Martin Baskaldo antxiñeko denporako gixonak emen 

Marmix etzebarrin gariyek ebateko euki seittusen da goixaldeko orduetan oyen egon 

sala entzuten eiyeban errikaixien saratie ta: 

- araxe gari ebaten joan bide -esan eitzen andrieri- 

Baskaldotik eta Marmixera bittartien sera dau, lamiñe errekie deitzetziena dau. 

Gixonorrek abietan eiyeban aixie dabilena da ogetik jagi da mogidude. Orduen erlojuek 

be edonun esien egoten da ordueri beittube enbarik oniño illun dabela joan da gure 

gixona gari ebaten. 

An Baskaldo parien mendittik ibilli eisen da bere artien esan eiyeban: 

- se ordu ete da ongo ? 

Andixik arriyen punte puntetik lamiñek esan eitzien: 

- untxe joyuek ordu baterdiyek. 

Beittu eiyeban Martin Baskaldok nok esan etetzen da errekatik urten da an egon eisen 

lamiñie uliek orrastuten urre gorrisko orrasi bategas. A ikusi banien bestie sietz 

asusteute laster ospa eiñ eiyeban atzera geiyau buelteu barik. 

 

 

 

 
 

KARAKOLA ETA BAREA 
 

Maria Concepcion Mingo 
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 Etxe Baten bixi ixesien etze baten aitte bat eta iru seme, da ixen sien pobre 

pobriek da ba ... seme nagusiyenak esantzon aitteri; 

- aitte trator bat erosi bigu ba -esantzon da- 

- baya seme estau dirurik eta pobriek gara ta selan erosikogu tratora ba?, urrengorantz 

iya apur bet aurreratuten gunien, aber ba ... 

- bueno, bale ba, bale ba ... 

Urrengo aldis bigarren semiek esantzon base: 

- aitte nik kotxe bat gudot erosi. 

Da bestiek esantzo base: 

- baya seme beittu tratora be esiñixen dogu erositte, kotxie selan erosiko gu ba estekogu 

dirurik eta?, gerotxuauan, gerorantza diru geitxuau aurreratuten gunien ba ... orduntxe 

iya erosten bagu. 

Bueno alan pasesan, da irugarren semiek esantzon base: 

- aitte nik motorra gudot ba. 

- baya seme, selan erosikoguba, tratora esiñ yogu erosi, kotxie esiñ yogu erosi, ixin 

geinke motorrik erosi estekogu dirurik eta. 

Da seme gastiena arrabiyo bategas joan san da karakola ta barie ikusi basen alkarren 

ganien doasela sa esantzen base: 

 - ara ! esan da ostikada bat emontzien da: 

- ara! suek be oiñes, gupe estekogu dirurik es tratora es kotxie es motorra erostekota. 

 
 

URKIOLARA BIDEAN 
 

 Fernanda Mandaluniz 
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 Joan san Urkiolara matrimoniño bat promesa eiñye da ... bidien doasela oiñes e 

... ori euriye mogidutzien, da euriye mogidu banien ba andriek gonie altzeban da burutik 

ipiñi, joan san eurrera ta: 

- enei ... atzie agiriyen nator da segaittik estostesu esan ? 

Esan eitzen gixonari tte ... gixonak esan eitzen: 

- nik ser jakiñyot promesa eiñye basoas be ba? 

 
 
 

FERNANDO ETA EHIZTARIAK 
 

Jose Ignacio Mallea 
 
 

 Fernando orbela batzen ibilli eisen, orbela batu ta orbela batu gastañeiyen da ... 

kaseruek an etorri eisien listo, baya ordureko eskobarias bertan jo eiyeban se ... mantzo 

mantzo etorri eisen erbitxuori tiroa artunde, da ... danba ! jo ta aspelan aspiyen sartu 

eiyeban arek, da kaseruek guxeben jakiñ andik paseu bada edo antxe urrun barik dabela 

jakin ben seuser ikus bibana ta ... pregunteu eiñ eitzien; 

- ametik erbirik edo pasetan ikusisu Fernando? 

- oniño estot pentzetan amabiyek dienik . 

Esaten eitzien fernandok da: 

- baya ori etxatxu preguntetan, emetik ikusi bosu erbirik edo pasetan baño ? 

- oniño amabitterdiyek be estosak eldu -atzera esan eitzien da ...- 

- atzera barriyen be pregunteu enbitxek. -esanbien beste biyek- 

- esayok! -batak bestieri- 

- Fernando emen ikusisu erbirik edo olan erdi mankeute pasetan? 

- oniñoarren estosak amabitterdiyek. -atzera be esantzien- 
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- burutik yauk eta itxiyok - esan eitzen kaseru batak bestieri- 

- goixan, goixan ! 

Fernando be posik, da andik denporagarrenera be arek kaseruek andixik paseu eisien 

atzera barriro euren txakurrekiñ: 

- aur yauk ! 

- untxe esan bitxeuk ! 

- esan yok ! 

- amabitterdiyek estosak ba oniño ! 

- ai ... ondo edarra on suan, andriek eta biyok jan genduan. 

 

 
JUAN SOLDAU, JESUKRISTO ETA SAN PEDRO 

 
Elias Sololuce 

 
 

Juan Soldau ogiye galtzarpien artu da bastoyas joan san bidien sier da bi topeuttu da 

eskatuztie ogi sati bet: 

- baya urrun joan biot. 

Da gose diela eurek: 

- tire ! 

Satitxu bana emontzie da joan da atzera barriyen eurrea ta atzera eurek biyek, da bestiek 

paluas: 

- asto demoniñook basatose atzera barriyen?, estekot askorik baya eutzi sati bet. 

Gero ostabe irugarrenien be tak! urten da ... 

- paluegas jo bisaittuete irugarrenien e!. Bueno oiñ seuekas noa 
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Joan die irurek arkalas, Jesurkisto, San Pedro eta bera Juan Soldau, illuntzie san. Juan 

Soldauk, San Pedro eta Jesukristo sienik es eiyeban jakiñ da juan die etze batera ta 

Jesurkistok jotzie atie ta : 

- ostatue emongo senkie? 

- ene! oyen geixoa dekeu ba! 

- sanieko yatzu. -Jesukristok- 

Da Juan Soldau listo, baya jakiñ arek nortzuk sien. Jan dabe apariye irurek, da 

jesukristok esantzie beste biyeri, San Pedro eta Juan Soldaduri: 

- joan suek ogera! 

Boteuttu ogera eta bera eskatzien, esantzie etzekoari: 

- ekarri iketza bota bekosuen da eiñ sue. 

Eiñ yabe sue ta beste Juan Soldau ate sulotik begira, oyen dabelakoan. 

- ekarri geixoa -jesukristok- 

Ekar deu geixoa ta bota deu surtera, sartu deu eskue surten ata deu da bixi bixirik 

sanieute. Juan Soldau biyamon goixien: 

- a! ni banayoak ! 

Beran artien esan yoan: 

- ikesi yoatek geuse bat ! 

Beste biyek itxitte bera ospa, joan da etze batera gabas da: 

- ostaturik bakosue? 

- es, estekeu ba! 

- ostatue emoten bosu geixoa sanieukotzuet. 

- emen estau geixorik baya aiñ etzetan dau. 

Joan de aiñ etzetara ta urte biyen geixoa oyen dau: 
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- sanieko yatzu osatatue emoten bosu. 

Arek bakiyen Jesukriston moduen, sue eiñyeu da erre, da gero biyamonien urkemendire, 

da badoye ta eurek biyek arbolapien itxeraitten: 

- or sausie asto demoniñook, suekaittik urkemendiye dekot nik ! 

Jesukristo jakittun da: 

- se pasetan da ba? 

- seuri begire, ate sulotik begire ikesten onintzen da erre yate geixoa da oiñ nik se enbiot 

ba? 

- Pedro joan aiñ etzetara ta ... ladrillu baten aspiyen asur bi daus de atara -Jesukristok 

esantzen- 

- ondo dau. 

Joan da beras da attatus, da lagune bixirik barriro. 

- nortzuk sarie ba? - Juan Soldauk- 

- ni Jesus da ori Pedro. 

- Orduen ni banoa suekas. 

Eurekas bai baya goaitt eiñ eiyeban: 

- aunke sea eskien ibilko non eta banayoak. 

Eskapotzien barriro ta aur illttie suberteu jakon Juan Soldauri da ill sanien seruko atie jo 

eiyeban da San Pedrok urten: 

- nor sara? 

- Juan Soldau 

- esendun etor guxe gugas len serure da oiñ juan mundure atzera. 

Da Jesus etorri atzeko alderdittik eta: 
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- e Pedro! orrek seruek irabasitte dekos karidadias, jaten emosku bai da seruek irabasi 

deus baitte ... serure. 

 

 
GABON AFARI MERKEA 

 
Miguel Gorriño 

  

 Emen Olango baserriyen ondoan tusunungo ixeneko lau solo daus, da euren 

erdiyen sasi moltzo andi bet egon san. An tusunungon etzetxu bat egon eisen da andra 

gixonak bixi ei sien pobre pobre antxiñeko denporetan es egoan ongo beste geuse be ta 

... gabon egun baten nabotan edo andra gixonak badoas tusunungora da andixik sasi 

moltzotik sosoak urten ei yeban, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, betik gora da: 

- kontxo ! ementxe sosoak urten deu -esan eiyeban gixonak- 

Eta andriek esan eitzen: 

- arra ixen da ganera! 

- es emie ixen da ta -bestiek- 

- esetz arra ixen da ta ! 

- estala, emie ixen da ta ! atzera gixonak- 

- es, es, es, ... 

Diskutidu bien biyek asarratu ta apari barik ogera. Aur ba !, a paseu da, da andik urte 

betera ostabe andixik paseu sien andra gixonak, da andriek orduen be esantzen base: 

- ementxe iges nik kulperik barik ederrak arrapo neittuen ba ! 

- ene! enas akordetan -esantzen gixonak- 

- bai , olantxik eta olantxik ementxe soso batek urteskun de nik emie dala ta suk arra 

dala ta ... 
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- es orixe, nik emie sala baño 

Andratxue listie san da eurreko urtien arra sala esan batzen eurton emie sala esan bala 

diskutitatzen, oixe ba jakin ban etzien estabela eser aparitterako eta diskutitan bigarren 

urtien be apariye jan barik ogera gabon gabien. 

 
 
 

 
FERNANDO FERIAN 

  
Pilar Mandaluniz 

 
  
Joan san Fernando feriyera asto bigas saltzen da ... etorri yakon konpradorie ta ... tratue 

eibenien esantzon Fernandok: 

- onek e ... fallo bat dekie. 

- bueno se fallo dekie ba? 

- ba ... arkal ikusi esiñe. 

- ba ... esteko ardurerik, aparte on bidabe ta esteko ardurerik. 

Eroan seittuen asto biyek da urrengo feriye egunien joan yako Fernandori: 

- arek astoak itzuek die e ! 

- baiii ..., nik esan notzuen ikusi esiñe dekiela ! 

 
 

AFARITAN 
 

Fernanda Mandaluniz 
 
 
 Joan sien lagun bi aparitten da txuletak eskatu seittuesan, ataratziesan bandejan 

txuleta bi da artu ban batek andiyena, da betiek sera esantzo: 

- ori da dekosun edukasiño modue ! 



URDAIBAI HERRI BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 1016 
 

- seaittik ba! 

- andiyen artuok! 

- euk se engoan ba? 

- nik txikiye artuko neyoan! 

- ba or dekosu txikiye ! 

 
 
 

 
ARTXAKO, ESPATAPIEDRAS, ARRANKANPAÑA ETA LEÑERO 

 
 Elias Sololuze 

 
 
 Aitte ta semie ixen eisien, ta semie bera aitte baño sendoaba, da eiñ eiyeban 

bosteun kintteleko katxabie berantzako semiek. Joan da semiori bidien bosteun 

kintteleko katxabatxuas da itxoso eskiñera eldu sanien gixon bat bera barka moduen 

eitten gixonak pasetako, da pentzeu eiyeban bere artien: 

- auxe gixona sendoa !, beronen modukoa topetie be ... obie topetan ibilttie be !, neube 

bonok baya auxe be ... 

- etorko sara neugas -esantzen- 

- bai -esantzen bestiek- 

Joan die biyek da einbidade juntie lauk, lau onenak batu bidabe. Joan die arantzau da 

bestie mendiye eusten erriye atrapeu estiyen, mendiye jeusten asi de ta bestie sorbaldias 

mendiye eusten. 

- se ettok or ?  

- lagunek ilko die ! 

- ill deiyesela ! 
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Artxako bosteun kintteleko katxabie eiñ banari deitzetzien, Arrankanpañas itxosoan 

lagunek pasetan egon sanari eta Espatapiedras mendiye eusten dabenari. Artxako ixen 

san sendoena iruretatik eta itxitzo Espatapiedrasek mendiyeri eta danba ! mendiye bera. 

- su etorri geugas - esantzi beste biyek- 

- bueno iru  junteu gara laugarrena topeu bieu 

Joan die eta basoan beste morroi bet topeu dabe, arbolarik aundiyena artute biyorra 

eiñye, atara eperdittik eta kargak eiñ da eiñ da eiñ; 

- neube sendoa nau baya ... auxe be sendoa dok ! -pentzeu eiyeban Artxakok bere 

artien- da ... 

- ser, etorko sara geugas ala ! 

- bai segaittik es ! 

Junteu die laurek eta Leñerok, mendiyen kargak eitten egon sanak esan eiyeban: 

- oiñ se enbieu ba ? 

- ba erri batera joan bieu antxe dau etze bat elegantie da an esiñ lei lorik eiñ, kalaberak 

ibilltten die gabas. 

- mekauen Artxako orixe eiñ bieu -esantzie beste irurek- 

Joan die ogera da kalaberak danien sier gabas. Artu kalaberak eta latigo asi eisien 

olgetan bata bestiegas baya a Judas ixen eisen da esan eitzien base: 

- or atien atzien daus palak eta plasara joan bisue laurok, da gitxien dana kosiñen 

eitteko. 

- ondo dau. 

Joan die plasara Artxako geiyen, da gero Arrankanpañas, Espatapiedras da askenien 

Leñero mendikoa. Leñero gitxien ixen sales bestiek sera esantzien: 

- eiñ kosiñie. 
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Da beste irurek palaka plasan da jatekoa egoten sanien kakoas ipiñitte txiliñe euki 

eiyeban deitzeko, kantzeu die irurek palaka ta boteu dabe Espatapiedras, Leñero setan 

dan da ... Leñero jatordue ipiñtten dabelakoan eskatzien odoletan total mankeute topeu 

deu Espatapiedrasek: 

- se pasetan yatzu ? 

- estaitt, esebes ! 

Boteu dabe beste biyek lagune baya arduretan plasako biyek, eta etor die etzera ta: 

- baya se pasetan da amen?, biyok manketa basausie?. Bueno oiñ irugarren gitxien 

danak arexek prepareu bideu jatekoa -esanban Artxakok-. Suek biyok etorri neugas 

plasara eta oiñ Arrankanpañas kosiñen. 

- jeusikonok ala enok jeusiko ?  

- ba ... bajatu. 

Da etorten sanien arek iñyerra be geiyau da irugarrena be igual mankeute. Laugarrena 

bera Artxako, joan da kosiñen da beste irurek plasara, da sera esan eiyeban: 

- jeusiko nok ala enok jeusiko ? 

- ba gurebok jeusi adi ! 

Bestie goittik bera ta: 

- txarri andi su sara? 

Jeusi sanien eldu sayetzetatik eta atien atzien kisketien eskei ban Artxakok Judas da 

dalan dalan kanpaye jo berak, da palaka plasan egon sien beste irurek: 

- geiyauok ori, orreri itxi enbiyako. 

- or yauk atien atzien eskeitte -esantzie Artxakok- 

Joan die atien atzera ta bapes, odol arrastoa, segidu ta lesa baten barrure joan sala 

konturetu sien: 
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-bueno oiñ gitxien dana bota sokie ta or bera joatie. 

Esan eiyeban Leñerok bere artien sokan bera joan sanien: 

- oiñ badakitt nik se engostien onek niri, sokie solteu ta berton barruen itxi. 

Baya orraittio altzeu eiyebien. 

- ser .... topesu eser or beyen ala? 

- esebes kontesteu bes, bigarrenak be aixe da irugarrenak be bardiñe, laugarrena 

Artxako ixen san da areri gorroto euki eitzien, da bera sokan bera joan sala bere artien 

esan eiyeban: 

- onek bota nabe bera baya ... sokie be botako dabe ! 

Bajatu san da esan da ixen, sokiori be goittik bera botaben. An beyen lekuek egon eisien 

itzelak, da gerrie eitteko geusekiñ kuartuek beteta da bere artien: 

- oiñ nau ni ona, oiñ auxe lelengo atie jo biot ba ! 

Atrebidu utze san Artxako, da atie jo banien bere alabiek urten da esan eitzen base: 

- ene ! selan satos ona ba? 

Esplikeu eitzen se paseu yaken da alabiorrek: 

- beittu an daus espata brilludunek eta denetarikoak daus, baya ugerdune artun se 

bestiek txarrabak die, artzen bosu ugerdune suk bestie trageu engosu, espataka eitten 

suenien. 

- ba espataka seiñek geiyau eitten dauen. 

- ondo dau ondo dau. 

Sartu eisien kuartuen da egon eisen espata pilloa brilludunek, ugerdunek, ojalataskoak 

klase gustiyetakoak: 

- nik auxe bereu artukot. 

- selan ori ba?, obiesu au ojalataskoa edo brilludune. 
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- es onexegas beronegas engot. 

Asi die eta Artxakok belarri eskiñie kendutzo, satiye kendutzenien diabruek eskapo eiñ 

yeu. Diabruek engañeu eiñ gurexeban baya bestie jakittun egon san seiñ espata artu 

biban iruasteko. Itzelesko gosie etor yaken da belarriye ipiñi eiyeban jateko da ainkadie 

emontzenien bestie alaru baten da Artxakok esan eiyeban: 

- nik se enbiot oiñ emen ba? 

Etorri eisen morroa bat eta: 

- suk se gusu gora ala bera ? 

- nik gora. 

Artxako Jesus san da ementxe akabetan da istoriye. 

 

 

 

 
 
 
 
 
3.4.8.3 Berriemaileak (4) 
 

 

LEON UNDABARRENA (1913-2000) 

 Muxikako Ibarruri auzoan, 10 urte zituela Forura joan zen bizitzera eta berton 

hiru urte egon ondoren, 14 urtetik aurrekoa Mendatako Zarra auzoko Kakatxa baserrian 

eman du, Baserritarra eta betiko euskalduna. Benetako gizon xelebrea eta herritarrei 

momentu oso alaiak pasa erazi ziena. 

 

 MARGARI CENIGAONAINDIA 
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 Zarra azuneko Laprastei baserrian jaio zen Margari orain dela 79 urte, Tomas 

Elorrietarekin ezkontzean Mendaturi auzora etorri zen bizitzera. 

 

 ENKARNA ELORRIETA 

 Tomas Elorrieta eta Margari Cenigaonaindiaren alaba da, orain dela 45 urte jaio 

zen Mendaturi auzoko Etxebarri baserrian. Orain urte batzuk beste Mendatar batekin 

ezkontzean Gernikara joan ziren bizitzera, baina lotura handia dute herriarekin, eta 

hizkera bertokoa mantentzen dute. 

 

 MARI CRUZ GANDARIAS 

 Mendatar batekin ezkondua, Ajangizko Antxosolo baserrian jaio zen orain dela 

51 urte, Gernikan ere bizi izan da, baina hainbat urte daramatza baserrian bizitzen. 

 

 

 JOSE IGNACIO MALLEA 

 Nire aita da, 55 urte ditu, eta Elexalde auzuneko Arketa baserrian jaio arren nire 

amarekin ezkontzean Argintxoa baserrira etorri zen bizitzera. Baserritarra eta betiko 

euskalduna.  

 

 ROSARIO AGIRRE 

 Miguel Gorriño zenaren emaztea da, Marmiz auzuneko Zarrabeiti baserrian jaio 

zen orain 74 urte, eta Miguelekin ezkondu geroztik Zaldibisker baserrian bizi da, ia 50 

urte daramatza berton. 
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 MARIA CONCEPCION MINGO 

 Arratzun jaio zen orain dela 49 urte, hainbat urte daramatza Gernikan bizitzen, 

eta Mendatako herriarekin lotura handia dauka neure osabarekin ezkondu zenetik. 

 

 FERNANDA MANDALUNIZ 

 Mendatan jaio zen 1925ean Argintxoa baserrian. Ibarruriko (Muxika herriko 

auzunea) batekin ezkontzean Abadinora joan zen bizitzen, baina bertoko hizkera 

mantentzen du. 

 

 ELIAS SOLOLUCE (1928-2000) 

 Lamikiz auzoan jaio zen, Martina Bastarretxearekin ezkondu ondoren Mendaturi 

auzora etorri zen bizitzen. Hizlari eta kontalari bikaina. 

 

 MIGUEL GORRIÑO (1918-1999) 

 Mendatako Marmiz auzoan dagoen Zaldibisker baserrian jaio zen, beti bizi izan 

zen berton eta baserritar moduan eta herriko postari eta alguazil modura egin zuen lan. 

Nik neugandik hasita beste mendatar guztiak ere seguru nago makina bat momentu eder 

pasatu dutela berarekin, kontatzen zituen ditxo, eta kontuak benetan xelebreak ziren. 

 

 PILAR MANDALUNIZ 

 Mendaturi auzoko Argintxoa baserrian jaio zen 1929an, Ibarruriko batekin 

ezkontzean Abadinora joan zen bizitzen, baina oraindik Mendatako hizkera mantentzen 

jarraitzen du. 
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4.- KONKLUSIO OROKORRAK 

1984ko abenduan Eusko Jaurlaritzak eskatuta UNESCO Erakundeak, Gernika-

Mundakako errekaren bailara eta itsasadarra, Urdaibai Biosfera Erreserba deklaratu 

zuen, bertoko balore ekologiko, sozio-ekonomiko, historiko eta kulturalen aberastasuna 

dela eta. Oso Erreserba humanizatua da, eta horrek arazoak ekarri ditu, batez ere 

Biosfera Erreserbaren erabilpenerako eta kudeaketarako egitamu gidarian ezartzen den 

araudiarekin jende asko ez datorrelako bat. Erreserbak ia bat egiten du Gernika-Bermeo 

eskualdearekin, beraz demarkazio bi ditugu, bat eskualdearena eta bestea Erreserbarena, 

arro hidrografikoak determinatzen dutena.  

 

Urdaibain nekazal ekintzak pisu handia dute, Bizkaia mailan edo Euskal 

Autonomi Elkarte mailan izan dezaketena baino handiagoa alegia. Paisaiaren hustirapen 

eredu baserria izan da, eta gaur ere hala izaten jarraitzen du, eta beronek hiru 

elementuren inguruan jiratzen du, nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio forestalaren 

inguruan hain zuzen ere. 

 

Urdaibaiko eremua gaur ezagutzen dugun moduan baserriak/baserritarrak egin 

duten inguruaren modelatzaile eta babespen lanari esker da, eta guk gaur ezagutzen 

dugun hau horren ondorioa da, giza aktibitate hau ez balitz eman beste paisai, bizitza 

eta inguru desberdin bat ezagutuko genituzkeelako, Erreserba deklarazioa badu 

baserritarrak izadiarekin bat eginez burututako lanaren esker du gaur Urdaibaik. 

 

Urdaibaiko nekazal nukleoak, nekazal herri txiki gehienak exodoaren eragin 

zuzena jasan izan dute, baserritik kalera zuzendutako emigrazioa, kanpo emigrazio Ipar 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 1027 
 

Ameriketarantz ere ezagutu izan dute, faktore guzti horien eraginez, gaur egun herri 

txikietan arazoak agertzen hasiak dira, batez ere nukleo hauek oso estruktura 

zaharkituak soportatzen ari direlako, zahartzapen indize altua, eta gazteri indize baxuak 

direla eta, ondorioz biztanleri piramideek inbertitzeko bidea daramate. 

 

Lehen aipatu bezala ohizko baserriak hiru elementuren inguruan jiratzen du, 

nekazaritza, abeltzantza eta esplotazio forestala. 

Bertoko esplotazioen neurriak oso txikiak dira, %80,0 inguruak ez ditu 10 

hektareak superatzen, honetan orografiak ere badu zer ikusirik, berorrek eragiten bait du 

esplotazioak lurzati asko izatea eta makineria handirik ezin sartzeko arazoa. 

Esplotazioen neurriak ez dira inolaz ere nahikoa behar den bezalako 

esplotazioak gauzatzeko. Esplotazioan jarraitu nahi dutenak terrenoak alokatzeko edo 

erosteko arazoak dituzte, prezioak oso altuak direlako, eta nahiz eta ugazabak ez 

esplotatu, ez du lurrik errentan eman ezta saldu nahi, beraz bertan behera geratzen dira 

lur asko eta asko, hemen ikusten da baserritarrak lurrarekiko duen lotura, bera lurra 

bezain zaharra, kontutan izanik eskualdeko lurren %90,0 ingurua zuzenean gestionatzen 

dela, hau da, jabetzan. 

 

Nekazaritzaren arloan, ortua, labore lur, belardi eta mendi edo basoaren 

inguruan jiratzen du baserri esplotazioak, eta bakoitzari dedikatutako espazioa 

esplotazioak duen tamainaren araberakoa da, baina egia esan 1960-1990 bitartean 

Urdaibaiko paisaia guztiz aldatzen da, “insignis pinua” landare erregea bihurtzen 

delako, beraz erabilerok aldaketak izango dituzte, aipatutako koniferak bereganatzen 
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dituelako exodoaren eraginez baserritarrak bertan behera utzitako labore lur, belardi edo 

ortu eremuak. 

Urdaibaiko nekazal sistema oso tradizionala da, ohizko praktikak belaunaldiz 

belaunaldi pasatu izan dira, horrek eragin handia izan du, eta garapen maila bat lortzea 

kosta egin da. Aldaketak oraintsukoak dira, kondizionante demografikoak (nekazal 

aktiboen zahartzapena) edo eta kondizionante soziojuridikoak (jabetza, nekazal 

erreforma berandukoak) izan dute horretan eraginik. 

Arbasoek erakutsitako teknikak, erreturie, kare bizia, satsak, ... badute oraindik 

tokirik Urdaibain, aitzur, aitzurkula, laia, estoa, artajorraia, arimolle, markadora, 

sarda, baztar aitzur edo kodainak duten moduan. 

Urdaibain bai ongarri kimikoen hedapen orokorra eta bai makineriaren ezarpena 

oso graduala izan da, 70-80 hamarkadan handiena, gaur egun esate baterako makinaria 

amankomunean erosteko esperientziak/iniziatibak badira martxan, asoziazionismo ideia 

hori agertzen ari da, baserritarraren mentalitate itxian zerbait aldatzen dagoenaren 

seinale oso positiboa. 

Landutako laboreen artean ohizko polikultiboa nagusitzen da, alde batetik, giza 

kontsumorako laboreak, eta beste aldetik, abere kontsumora bideratutakoak. 

Giza kontsumora bideratutakoen artean ortuariak nagusitzen dira, eta betiko eran 

lan egiten den arren, dibertsitate altua dago, eta espezializazio maila lortzen ari gara 

eskualdean, negutegiak asko zabaldu dira 80. hamarkadaren lehen aldetik gaur egunera, 

1996-1999 bitartean negutegi hidroponikoak ere zabaldu dira, beraz, teknika mailan 

azken aurrerapenak martxan dira jadanik. Abere kontsumora bideratutakoen artean, 

zerealetan artoa nagusitzen eta zuhainetan naboa eta erremolatxa. 
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Frutikulturaren alorrean garapen handia lortu da azkenengo hamarkadan, Kiwi 

(20 produktore) eta Konferentzia madariaren (30 produktore) produktore asko dago 

Urdaibain. Sagarrondoak berriro baserrietan sartuz doaz, bai mahairako eta sagardoa 

egiteko barietateekin, mahastien gorakada nabarmena izan da aspaldian, eskualdean 12 

produktore daude txakolina merkaturatzen dutenak eta bi sagardoarekin. 

 

Abeltzantzaren arloan ere 60. hamarkadaren erdi aldean baserritarra lantegirantz 

abiatzen hasten denean, baserrian ordurarte egon zen abel buruen kopurua gutxitu 

egiten da, dena den bai lehenagoko eta oraingoko abeltzantzan ere betabereen nagusigo 

klaru bat eman da, denbora igaro ahala genetikoki hobetutako arrazak sartzen joan dira 

Urdaibaiko baserritarrak, bai esnerako eta bai okelaren produkziora zuzendutakoak. 

Esplotazio mota bi aurki genitzake abeltzantzan: nekazaritzaren osagarri 

direnak, eta azienda berritzaileak, azken hauek independentzia bat dute bai nekazaritza 

eta bai esplotazio forestalarekiko. 

Nekazaritzaren osagarri direnen artean, esan behar gehien batean esplotazio 

mistoak direla, askotan erresidualak, dedikazio partzial batekin, batzuk etxerako bi hiru 

behi mestizo dituzte, beste batzuk ordea, bost, sei, zazpi behirekin esnea saltze dute, eta 

beste batzuk okelarako hiru lau abelburu dituzte, normalean larreetan dabiltzanak, eta 

ikuiluan daudenak baino lan gutxiago ematen dutenak. 

Azienda berritzaileak esne edo okelaren produkziora zuzendutako esplotazioak 

dituzte, Frisona, Pirenaika, Akitaniako Blondea, Limousine, Asturiana, Txarolesa 

arrazak nagusitzen dira berauotan. Abeltzantzara dedikatzen dira soilean eta enpresa 

tankerako esplotazioak dira, hau da, baserria egin dute beraien lantoki. 
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Esnea eta okela dira abeltzantzatik merkaturatzen diren produktoak. Esnearen 

merkaturatzean garrantzi handia dute enpresa lakteoak. Badirudi esne saltzen oso ondo 

gertauta dauden esplotazioak geratuko direla bakarrik, (jadanik asko geratu dira 

bidean), kantitatea eta kalitatea biak premiatzen direlako, eta horrek biak lortzeko 

espezializazio maila bat lortzea derrigorrezkoa delako, gainera exijentziak gero eta 

handiagoak direlako 

Okelaren produkzioan, alde batean daude, urtean bi edo hiru txahal saltzen 

dituzten baserritarrak, eta bestean espezializazio eta profesionaltasun maila lortu 

dutenak. Lehenengoak arazo handiagoak dituzte produkzioa merkaturatzeko bigarrenak 

baino, azken hauek genetikoki hobetutako arrazak hasten dituztelako, eta momentuko 

merkatuari erantzuteko hobeto prestatuta daudelako. 

 

Nekazaritza eta abeltzantzarekin batera baserri esplotazioa osatzen duten 

elementua dugu esplotazio forestala, baina aipatzekoa da baita esplotazioari binkulatu 

gabeko esplotazio forestala ere praktikatzen dela, kalean bizi arren pinudiak mantentzen 

dituzten baserritarren kasuak asko direlako. 

Lehen esan bezala izugarriko hedapena izan dute koniferak, Urdaibain batez ere 

Insignis pinuak, berau “urre berdea” izenaz ezagutu izan da baserritarren artean, 20-25 

urtetan nahiko diru uzten diolako, horra hor hedatzearen arrazoia. 

Masa forestal honen igoeraren eraginez egurraren inguruan sortu den industria 

oso zabala da, pinudien landaketa eta garbiketa lanetarako enpresak, zerrategiak, 

paperfabrika, errematanteak, … jende asko mugitzen da guzti honen inguruan. 

 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 1031 
 

Urdaibaiko nekazal mundua tradizionala izaten jarraitzen du, hustirakuntza 

txikiak, baina hori bai dibertsitate altukoak dira, mimo handiarekin lan egiten jarraitzen 

dute baserritarrek, eta lan eredu hau belaunaldiz belaunaldi gurasoengandik semeengana 

pasatu da, autoaskitasun formula horren forma erresidualak gaur egun ere kontserbatzen 

direla ezagun da. 

Betiko eran lan egiten duten baserri asko dago Urdaibain, nolabaitean aktiboen 

zahartzapenak aurrerakuntzak geldiarazi ditu. Gertatzen dena da esplotazioen portzentai 

handi bat jubilatzeko sasoian dauden eskuetan daudela, eta oso esplotazio gutxi dagoela 

gazteen eskuetan; nagusiek dedikazio partzial batekin eutsi egiten diote baserriari 

lehenagoko eran lan eginez, baina etorkizunerako prebizio faltak belaunaldi erreleboa 

kolokan jar dezake 

 

Lehenagoko ideiak eta estrukturak nagusitzen dira oraindik, esplotazioaren 

barruan pertsona nagusiak oraindik duen hitza aipagarria da, hauek dira lehenago 

moduan autoaskitasunezko formulan murgildurik jarraitzen dutenak. Benetan 

kalitatezko produktoak lortzen dituzte, kantitate oso txikietan, lan asko eginez, eta 

berauon merkatu oso mugatua da, ez daudelako modernizatuta, beraz esplotazioen 

buruak lan egin ahal duten neurrian horrela jarraituko dute baserri horiek, ez atzera ez 

aurrera. 

 

Baina orain arte ezagutu izan dugun baserria aldatzen ari da, mende askoren 

zehar baserritarrarentzako lantokia eta bizilekua izan den baserria, gaur funtzio 

erresidentzial bat betetzen ari da jadanik kasu askotan, eta hemendik aurrera are 

gehiago. Jende gazteak ez duelako esplotazioaren erreleborik hartu nahi, dena den 
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apurka apurka badira espezializazio bideari oratuz doazen batzuk, hauexek izango dira 

biharko egunean Urdaibaiko nekazal mundua landuko dutenak, bai nekazaritza eta 

abeltzantzaren azpisektoreetan; oso ondo gertatuta eta kalitate maila jakin bat lortzen 

dutenak, hau da, esplotazioak berriztatuz, handituz, orientazio tekniko-ekonomiko berri 

batekin eta sektorean mantentzeko estrategia berriak bilatzen dituztenak. 

Urdaibain baserriak ez dira desagertuko, gure nekazal munduan esplotazio 

tradizionalak, betiko baserriak eta bai esplotazio modernoak, biak izango dute bere 

tokia. 

Nekazaritzak, abeltzantzak eta esplotazio forestalak orain arte osatzen izan duten 

multzo dependiente eta konpaktoa arrakalatzen dago, gaur egun espezializazioaren 

eskutik independizatzen dihoazelako, baserritarrak area batera edo bestera dedikatuaz.  

Nekazaritzan, negutegiak, kultibo hidroponikoak eta frutikulturaren 

azpisektorean mahastiak eta sagardiak gogor datoz; “Gernikako piperra”, “Gernikako 

indaba”, Urdaibai Erreserbako txakoli eta sagardo produktoreak, … beraien espazioa 

eginaz doaz bai bertoko eskualdeko nekazal merkatu eta ferietan eta hemendik kanpo 

ere bai. Abeltzantzan berriz bobinoen aziendetan esnearen produkzio eta okelaren 

produkziora bideratuz doaz 

 

    Nahiko tradizionala da Urdaibaiko baserri giroa, eta ohitura eta tradizio hauek 

gordetze lana, baserriak oso ondo bete du, nekazal kultura bat ezeze ahozko kultura bat 

ere transmititzeko, gauzatzeko eta mantentzeko gai izan delako  baserria. 

Egunerokotasuneko bizitzan hain erabilia den hizkuntzak sortzen duen ahozko 

patrimonio aberatsa gordetzea eta mantentzea oso lan garrantzitsua da, gure atzekoek 

ezagutu dezaten, gure herri bizitzako historiaren parte delako, horretarako beharrezkoa 
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da oraingoa jasotzea/biltzea gerorako gorde ahal izateko. Hor herrietan dago aztertzeko 

iturria, baina lehen baino lehen, bestela beraiekin eramango duten altxorra da. 

 

Bildutako hitz, espresio, esaera zahar gazte jendearen artean ez dira ezagutu ere 

egiten asko eta galtzeko bidea daramate. Interesgarria izan da bilketa, nolabaitean 

bilduta izan ezkeroan gerorako ere hor izango direlako. 

Aiyena, arimollek, abarkistena, asatzie, kurre, nardiye, torille, treberie, 

etzanderie, … eta beste ehundaka hitz hor daudela jakitea guretzat ere oso interesgarria 

da, edo esate baterako “eskur urte negu urte” dela, “illuntze gorriyek aixiek eta gois 

gorriyek illuntze itturriyek” direla jakitea denentzat da aberasgarri, gure herri 

historiaren parte direlako, herri eta gizarte baten portaeraren errefleju direlako azken 

batean. 

 

Gizakiak bere eguneroko lanarekin ingurunea eraldatu du, bere ekintzekin eta 

komunikazio elementu berezi honekin, paisai, eta pertsonalitate propio batekin herri 

bizitza bat eratuz, hau da, bizitza ekonomikoak hizkuntzan du bere erreflejua. 

 

Lan honetan ezagutzera eman den Urdaibaiko nekazal dibertsitatea mantendu 

ahal izateko bai espazioan eta bai denboran behar beharrezkoa egiten da baserria 

mantentzea, beroni esker mantendu izan da gaur egunerarte berton bizi garen guztiona 

den patrimonio hau, nolabaitean atzoko ohiturek, usadioak atzo lan nola egiten zen 

ezagutzeko aukera ematen digute, eta ezagutza honek biharko egunari begira, etendura 

gabe gure herri historian kontinuitate bat lortzeko balio behar du. 
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Lan honekin Euskal Landa Geografiari aportazio bat egin nahi izan da, eta 

Geografi Linguistikoaren arloari ere, ahozko patrimonioaren garrantzizko zati bat 

jasoaz, euskal kulturaren barnean idatzizkoaren faltan belaunaldiz belaunaldi makina 

bat ohitura ahoz transmititzeko gai izan delako eta horrexegatik hizkuntzak herri baten 

izaera, portaera edo jokabideaz asko dioela uste dudalako. 

 

Badakigu baserria, azkenengo hamarkadetan asko aldatu dela, baina dena den 

ohitura asko eta asko mantendu dira eta hor jarraitzen dute, berauokin batera hizkuntza 

ere belaunaldiz belaunaldi mantendu da, horretan baserriak eta beronen inguruan ibili 

direnen lana benetan baliagarria izan da, “herri bizitzarik gabe ez delako sortzen 

hizkuntzarik ezta hizkuntzarik herri bizitzarik gabe”. 
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Urdaibai, Reserva de la Biosfera. Gasteiz, 1993. 

 

- Gobierno Vasco (Dpto. de Agricultura y Pesca): Estructura Agraria de la 

Comunidad Autónoma Vasca: una aproximación comarcal, 1962-1982. Servicio central 

de publicaciones. Vitoria-Gasteiz, 1986. 

 

- Gobierno Vasco (Dpto. de Agricultura y Pesca): Inventario Forestal, 1986. 

Vitoria-Gasteiz, 1988. 
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- Gobierno Vasco (Dpto. de Industria, Agricultura y Pesca): Inventario Forestal, 

1996, resultados por municipios. Vitoria-Gasteiz, 1997. 

 

- Gobierno Vasco (Dpto. de Agricultura y Pesca): Análisis y diagnóstico de los 

sistemas forestales de la Comunidad Autónoma. Vitoria-Gasteiz, 1992. 

 

- Gobierno vasco (Dpto. de Agricultura y Pesca): Manual de manejo forestal. 

Vitoria-Gasteiz, 1993. 

 

- Gobierno Vasco (Dpto. de Agricultura y Pesca): Anuario del sector agro-

alimentario. Comunidad Autónoma del País Vasco, 1989. Gasteiz, 1990. 

 

- Gobierno Vasco (Dpto. de Agricultura y Pesca): Anuario del sector agro-

alimentario. Comunidad Autónoma del País Vasco, 1990. Gasteiz, 1991. 

 

- Gobierno Vasco (Dpto. de Agricultura y Pesca): Anuario del sector agro-

alimentario. Comunidad Autónoma del País Vasco, 1991. Gasteiz, 1992. 

 

- Gobierno Vasco (Dpto. de Agricultura y Pesca): Anuario del sector agro-

alimentario. Comunidad Autónoma del País Vasco, 1992. Gasteiz, 1994. 

 

- Gobierno Vasco (Dpto. de Agricultura y Pesca): Anuario del sector agro-

alimentario. Comunidad Autónoma del País Vasco, 93-94. Gasteiz, 1996. 

 

- Gobierno Vasco (Dpto. de Industria, Agricultura y Pesca): Anuario del sector 

agroalimentario. Comunidad Autónoma del País Vasco, 95-96. Gasteiz, 1998. 

 

 

- Gobierno Vasco & Urdaibai, Reserva de la Biosfera & Eroski: Los recursos 

pesqueros y la industria conservera de Urdaibai. 

 

- Gómez, Tejedor, J.: Geomorfología de Vizcaya. Caja de Ahorros Vizcaína. 
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Colección de temas vizcaínos. Marzo, 1986. 

 

- Gómez, Tejedor, J.: Los ríos de Vizcaya. Caja de Ahorros Vizcaína. Colección 

de temas vizcaínos. Julio-agosto, 1978. 

 

- Gómez, Tejedor, J.: Geología de la costa vizcaína. Caja de Ahorros Vizcaína. 

Colección de temas vizcaínos. Julio-agosto, 1980. 

 

- Guinea, E.: Vizcaya y su paisaje vegetal (Geobotánica Vizcaína). Diputación 

Foral de Bizkaia. Bilbao, 1985. 

 

- Hainbat autore: Geografía de Euskal Herria: Bizkaia, II. Tomoa. Ed. Luis 

Haranburu. San Sebastian, 1979. 

 

- Hazera, J.: La región de Bilbao et son arriere-pays. Etude geomorphologique. 

Real Sociedad Vascongada de amigos del País. Año, 1968. 

 

- Hualde, J.I.: Euskeraren azentuerak. (VII. Kapituloa “Bizkaiko kostaldeko 

doinu-azento sistemak) Gipuzkoako Foru Aldundia. Donosti, 1997 

 

- Hualde, J.I.: Acentos vizcaínos. ASJU, 1989. 

  

- Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario de España, 1962. Madrid, 

1962. 

 

- Instituto Nacional de Estadistica: Censo Agrario de España, 1972. Madrid, 

1973. 

- INE: Nomenclator de ciudades, Villas, Lugares, Aldeas, y demás Entidades de 

Población con especificación de sus Núcleos. Renovación Padrón Municipal, 1 mayo 

1996 (Vizcaya). Año, 1997. 

 

- Instituto Nacional de Meteorología (Centro Meteorológico Territorial del País 
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Vasco, S. Sebastian): datos de temperatura y precipitación de la Cuenca de arteaga, 

años 91-99. 

 

 - Instituto Mendikoi: Proyecto de transformación de frutas de calibre no 

comercial, 1996. Realizado por: Aintzane Zarrebeitia (Kaleratu gabea) 

 

 - Irazola, Jose Maria: Aditza, I-II Udako Euskal Ikastaroak. Derio. Ed. Leopoldo 

Zugazaga, Durango, 1977. 

  

- Irizar de, J.: Las casa vascas, el caserío vasco, torres, palacios, chalets, 

mobiliario. San Sebastián, 1929. 

 

 - La Gran enciclopedia vasca. El caserío vasco, la más bella vivienda rural. 

Artik.: Calle, Iturrino, E. Bilbao, 1968. 

 

- Labayru Ikastegia: Dialektologiako eskola apunteak. (Egilea: Iñaki Markinez) 

XXIII Derioko Euskal Ikastaroak 

 

- Liturgi Batzordea: Gora Jainkoa. 1972. 

 

- Mallea & Redondo C.B.: Estudio de desarrollo y dinamización de dos 

municipios de Urdaibai: Mendata y Muxika. Año, 1996. (editatu gabea). Urremendi 

Mendi Nekazaritza Elkartearentzat eginiko azterketa. 

 

- Manterola, A.: La familia tradicional vasca. Bilbao Bizkaia Kutxa, 1994. 

 

- Mauleon, J.R.: Estrategias familaires y cambios productivos en el caserío 

vasco. Gobierno Vasco, 1998. 

 

 - Mendatako eta Muxikako udalek: Mendata eta Muxika berpiztuz, lehenengo 

fasea/bigarren fasea. Ekintzen Txostenak, 1996/1997 urteak. (kaleratu gabeak). 
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- Mesa intersectorial de la madera de Euskadiko: I Encuentros forestales, 12-13 

de marzo 1999, Muxika. Memoria de acrividades, 1999. 

 

- Meynier, A.: Paisajes agrarios. Ediciones Moretón. Bilbao, 1968. 

 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Razas bovinas españolas. 

Madrid, 1984. 

 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación & Instituto para la 

conservacion de la naturaleza: Semillas de arboles y arbustos forestales. 

  

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Propiedades y tecnología de 

la madera de pino radiata del País vasco. Madrid, 1991. 

 

- Molinero, F.: Los espacios rurales, agricultura y sociedad en el mundo. Ed. 

Ariel, Barcelona, 1990. 

 

- Mugika, P.: Diccionario Castellano-vasco. Bilbo, 1965 

 

- Mugika, P.: Diccionario vasco-castellano. Bilbo, 1981. 

 

- Navarro Tomas, T.: Observaciones sobre el vascuence de Guernica, III 

congreso de estudios vascos. San Sebastián, 1923. 

 

- Ormaetxea, Arenaza, O.; eta Aldai, P.: Nabarniz egun argiz. Donostia, 1999. 

 - Peña, Monné, J.L.: El relieve. Colección Geografía de España. Ed. Síntesis, 

1991. 

 - Petersen, W.: La población. Ed. Tecnos. Madrid, 1968. 

 

 - Puyol, Antolín, R.: La población. Colección Geografía de España. Ed. Síntesis. 

Madrid, 1988. 
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 - Rat, P.: Les pays crétaces Basco-Cantabriques (Espagne). L,Université de 

Dijon. Mayo, 1959. 

 

- Retana.: Diccionario de autoridades del euskera. Bilbo, 1977. 

 

 - Richard H. Lane & W.A. Douglass: Basque sheepherders of the American 

West. A photographic documentary. University of Nevada Press, Reno. Nevada, 1985. 

 

 - Ruiz, Urrestarazu, E.: La transición climática del Cantábrico oriental al Valle 

Medio del Ebro. Diputación Foral de Alava. Gasteiz, 1982. 

 

 - Sáenz, Lorite, M.: Geografía Agraria. Introducción a los paisajes rurales. Ed. 

Síntesis. Madrid, 1998. 

 

 - Salaburu, P.: Ikaslearen esku gramatika. Arizkun, 1981. 

 

- Sánchez, Jiménez, J.: La vida rural en la España del siglo XX. Ed. Planeta. 

Barcelona, 1975. 

 

- Satrustegi, J.M.: Caseríos y aldeas en el País Vasco (artikuloa). Páginas de la 

historia del País vasco. Homenaje a Don José Miguel de Barandiarán. Eunsa, 1980. 

 

- Segura, S. & Etxebarria Ayesta, J.M.: Latinetik euskerara. Deustuko 

Unibertsitatea, 1996. 

 - Sorzabal, Esnaola, Koldo.: Amerika eta euskaldunak. Pastores euskaldunes en 

América. Vitoria-Gasteiz, 1992. 

 

- SPRI (Sociedad de Promoción Industrial): Informe-propuesta de constiución 

del centro para el desarrollo empresarial e industrial de la comarca de Busturialdea. 

Plan de actuación para la regeneración económica. Bilbao, julio 1997. (editatu gabea) 

 

 - Strahler, N. A.: Geografía física de España. Ed. Omega. Barcelona, 1981. 
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 - SUSTRAI Aldizkaria: Artik.: Con el Label el primer beneficiado es el 

consumidor porque puede adquirir productos de alta calidad a precios asequibles. 

1999ko 3-4 hiruhilabetea, 54-55 zenbakia. 

 

- Taldea (Zarate, M.; Manterola, A.M; Unzueta, J.M.; Arejita, A.): Euskal 

deklinabidea, ariketak. Udako Euskal Ikastaroa, Derio. Labayru Ikastegia, Bilbo, 1980. 

 

- Taldea (Arejita, A.; Etxebarria, J.M.; Irazola, J.M.; Uriarte, J.):Bizkaieraren 

idatziko arauak II. Joskera. Eusko Jaurlaritza, 1989 

 

- Taldea: Euskarazko Hiztegia Oinarrizkoa. Adorez 4. Ed. Elkar, Bilbo, 1990. 

 

- Taldea: Hiztegia hiru mila. Adorez 7. Ed. Elkar, Bilbo, 1996. 

 

 - Taller de ecología de Gernika: Urdaibai. Ed. Ayuntamiento de Gernika 

  

- Taller de ecología de Gernika: Jornadas sobre política forestal. 

 

- Txillardegi: Oinarri bila, Morfosintasian eta Fonologian. Donostia, 1977 

 

- Txillardegi: Euskera batua zertan den. Ed. Jakin. Oiñati, 1977, 3. edizioa. 

 

- Txillardegi: Euskal Gramatika. Ed. E.V. Bilbo, 1978. 

 

- Txillardegi: Euskal Azentoaz. Ed. Elkar. Donostia, 1984 

 

- Universidad Complutense de Madrid & Universidad de Cantabria: 

Antropología de los pueblos del Norte de España. Artikuloa: Jose Ignacio Homobono: 

Ambitos culturales, sociabilidad y grupo doméstico en el Páis Vasco. Universidad del 

País Vasco. 
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 - Urremendi (Gernika Bermeoko Mendi Nekazaritza Elkartea): Proyecto bodega 

Zubierrota, 1998. Egilea: Xabi Lejarzegi (Kaleratu gabea) 

 

 - Vegara, Alfonso & d,entremont, Alban: Introducción al análisis demográfico. 

Un enfoque para urbanistas. Ed. Taller de Ideas, 1988. 

 

 - Viers, G.: Geomorfología. Ed. Oikos-Tau. Barcelona, 1983.  

 

- Wrigley, E.A.: Historia y población (Demografía histórica). Ed. Guadarrama. 

Madrid, 1969. 

 

- Zarate, M.: Euskal Deklinabidea. Udako Euskal Ikastaroa. Derio, Bilbo, 1975. 
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VI. KAPITULUA.- ERANSKINAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ERANSKINAK 

 

Lanaren bigarren kapituloan Urdaibai mailan dauden baserri tipologiari buruz 

aritu gara, aipatutako tipologietako hainbat adibide ditugu Mendatako herrian, 

horrexegatik baserriok auzunez auzune multzokatuta jarri dira eranskin modura lehen 

aurkeztu denaren osagarritzat. 
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 Berriztapenei dagokienean esan behar oso iniziatiba handia eman dela, 

hauetariko gehienak XIX. mendean egin dira, eta beste asko 90. hamarkadan egin dira 

hain zuzen ere. Mendatako baserri asko eta asko berriztuta daudenez zaila izan da 

kronologia bat ematea, beraz berriztapenak izan dituzten baserri batzuk jaso dira 

bakarrik adibide modura, eta beste asko, oraintsuko edifikazio modernoak ez dira bildu, 

egindako hiru tipologietatik kanpo geratzen zirelako.  

 

Jaso diren baserrientzako fitxa bat elaboratu da, eta hurrengo puntuak biltzen 

ditu beronek: 

 

 

FITXA TEKNIKOA 
 
 
   Baserriaren izena: …    Auzoa: Albiz 
         Elejelde 
         Marmiz 
         Olabe     
 
 
 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   
- Oinarria: Lisua 
                 Sakona 
                Laukitua 
 
 
            
            
            
      Sakona                              Lisua                                     Laukitua 
 
 
- Altuerak: Bi  
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        Hiru 
                 Lau  
                  
- Teilatua: Bi isuritan 
                Hiru isuritan 
                Lau isuritan 
 
- Etxebizitzak: Bat 
                       Bi 

 
- Etartea: Errektangularra (mogaraz edo mogara gabe, ataburuaz) 
     Erdi puntuko arku itxuran 
     Ez du etarterik 
 
- Kontserbazio egoera: Oso ona 
              Ona 
     Nahiko ona 
    Ez hain ona 
 
- Inguruko beste zenbait edifizio: Laba (funtzionatzen du / ez du funtzionatzen) 
           
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
 
- Etxebizitza: Lehenengoa 
                    Bigarrena 
 
- Propietatea: Jabetzan 
              Errentan 
                  Bestelakoak 
 
 
 
- Esplotazioaren izaera: Nekazaritza-abeltzantza-esplotazio forestalari dedikazio 
bakarra 

Mistoa (baserrian eta kanpoan lana)  
Esplotazio forestala (baserria eta pinudiak, besterik ez) 
Ez dago esplotaziorik 

   
- Aldaketak: Berrikuntza ugari 
                 Berrikuntza gutxi 
 
 
   Ezaugarri historikoak 
 
Gizaldia: XV 

   XVI 
   XVII 
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   XVIII 
   XIX 
  XIX-XX 

   Kronologia gabe, popularra (berriztepenekin zaila egiten da kronologia bat  
             ematea, tipologia estalita geratzen delako) 
 
- Armarririk: Ez du 
                     Badu 
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ALBIZ AUZUNEA 
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   Baserriaren izena: Gogola-Errota    Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai errektangularra (harrizko/egurrezko mogara  eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona  
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza:  Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza gutxi  
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Ikeria (errota izandakoa)    Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona alderdi batean eta lisua bestean  
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Oinarri sakona bi isuritan bestea hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba (oraindik funtzionatzen du) 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza gutxi 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Errekalde     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai Errektangularra (mogararik ez du, baina bai egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez dira kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza gutxi 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Ereñostegi     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Laukitua 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Erdi puntuko arku itxurakoa (mogararik gabe) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez dira kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII. azken aldekoa 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Palomar     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogararik ez du baina bai egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba (ez du funtzionatzen) 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza batzuk 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Baserria XVIII. mendekoa eta laba popularra da 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Erdikoetxe     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Erdi puntuko arku itxuran 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez dira kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bat 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII. mendekoa bete betean 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Urrutxuko tabernie     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Ez dago esplotaziorik 
   - Aldaketak: Berrikuntza gutxi 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX. mendeko erdi aldekoa 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Katiakoa     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Lisua 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Lau isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Bai, errektangularra goi aldean kurbatura apur batekin 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX. mendekoa, berriztatua 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Zelaikoa     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du etarterik 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Bai 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX. mendekoa 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Gorentxe     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Errektangularra, (mogararik gabe) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII. mendekoa 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Albizko Palazioa    Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Lisua 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Lau isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Erdi puntuko arkuaren itxurakoa 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII. mendekoa 
   - Armarririk: Bai bi ditu, Albiz eta Allende Salazartarrenak 
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    Izena: Albizko dorrea    Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XV. mendekoa 
   - Armarririk: Ez du  
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   Baserriaren izena: Albiz      Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Lisua 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai errektangularra ( harrizko mogara bat du eta ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Ez du esplotaziorik 
   - Aldaketak: Berrikuntza ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII. mendekoa 
   - Armarririk: Bai badu, Errenazentista, mogararen kapitelean pieza bakar batean egina 
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   Baserriaren izena: Albiz  Torreatze    Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Lisua 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Lau isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du etarterik 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX-XX. mendekoa 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Etxetxu     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Bi  
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du etarterik 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Edifizio modernoa da 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Goizkoetxe     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Lau 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Bai,  Errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
  - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza gutxi 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII. mendearen lehenengo aldekoa 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Intxaurreta Behekoa    Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat  
   - Etartea: Bai, errektangularra (egurrezko ataburua bai, baina mogararik ez) 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza gutxi 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Arangoiti     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du etarterik 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba, aurreko aldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Nekazaritza-abeltzantza-esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Alzaga    Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (ez du mogararik baina bai egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Baserriaren aurreko aldean labadero bat kontserbatzen da 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Ez du Esplotaziorik 
   - Aldaketak: Berrikuntza ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berritua 
   - Armarririk: Ez du 
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    Baserriaren izena: Jauregi    Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du etarterik 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba, etxearen aurreko aldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: nekazaritza-abeltzantza-esplotazio forestalera dedikazio bakarra 
   - Aldaketak: Berrikuntzak izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berritua 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Jauregi     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (ez du mogararik, baina bai egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Aurreko aldean laba  
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Berrikuntza gutxi izan du 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII. mendekoa 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Jauregi     Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Laukitua 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Lau isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du etarterik 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Aurreko aldean laba 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Aldaketa batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Modernoa (XIX-XX) 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Beaskoetxea      Auzoa: Albiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Ez du 
   - Aldaketak: Aldaketa ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVI, berriztua 
   - Armarririk: Bai badu mogararen kapitelean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Baserriaren izena: Bengoetxebarri     Auzoa: Albiz 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 1080 
 

 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX. erdi aldekoa 
   - Armarririk: Ez du 
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   Izena: Santa Eufemiako ermita     Auzoa: Albiz 
 
   
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XV 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ELEJALDE AUZUNEA 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   Baserriaren izena: Eleizoste     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Lisua (alderdi batetik aterata dago argazkia) 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Lau isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Ez  
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
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   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX 
   - Armarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Baserriaren izena: Gonzaluena     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
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   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Errektangularra (mogara gabe eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Ez du esplotaziorik 
   - Aldaketak: Batzuk 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Armarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
Baserriaren izena: Eleizoste     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Lisua (alderdi batetik aterata dago argazkia eta ez da nabaritzen) 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Lau isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
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   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Ez du esplotaziorik 
   - Aldaketak: Ez askorik 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX 
   - Armarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Baserriaren izena: Eskolene     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bat 
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   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Ez du esplotaziorik 
   - Aldaketak: Ugariak izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Popularra 
   - Armarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Baserriaren izena: Atxutegi     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra ( egurrezko ataburuaz eta mogara gabe) 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean (ez du funtzionatzen) 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
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   - Propietatea: Errentan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Ez du izan askorik 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVI-XVII 
   - Armarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Baserriaren izena: Zeleta     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Batzuk 
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   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Popularra 
   - Armarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   Baserriaren izena: Krutzekoa     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Laukitua 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Lau isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Errektangularra, goikaldean arku itxurakoaz 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Errentan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Batzuk 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX. azken aldekoa 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Arketa barri     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Lau 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (ez du mogararik baina bai egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Bai, laba aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Arketa Zaharra     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona (atzekaldean altuera bat gutxiago du) 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batena) 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko/egurrezko mogara eta  egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Errentan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
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   - Armarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Baserriaren izena: Taberna Barri     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Ez du esplotaziorik 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Popularra 
   - Armarririk: Ez 
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   Izena: Abade Etxea     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Lisua 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Lau isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi alde ditu 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
    
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Oraindi     Auzoa: Elejalde (Mendaturi) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egurrezko mogara eta ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Aurreko aldean, berriztutako laba 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Alderdi batean ugariak, bestean ez hainbeste 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVI. azken aldea, XVII. hasiera 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Zeleta     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egur/harrizko mogara. Etartearen erdia kontserbatzen da, 
      baserriaren  erdia erre egin zelako 70. hamarkadan) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ez askorik 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Popularra 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Iturriaga     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Errentan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Mantxuene     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai,  errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburuarekin) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean (ez dago funtzionamenduan)  
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan  
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Gorriño Goiti     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogara gabe eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Busterriñe     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Errektangularra (mogara gabe) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugariak izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berriztapenekin ezin daiteke esan noizkoa den 
   - Armarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 1098 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Baserriaren izena: Oleta     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona (etxearen atzekaldean altuera bat gutxiago du ) 
   - Altuerak: Lau 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Bai errektangularra, ( egurrezko ataburuaz eta mogara harrizkoa baina gaur egun porlanaz 
     estalita) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba (funtzionatzen du)  
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehengoa 
   - Propietatea: Errentan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Batzuk bai 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berritua 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Argintxoa      Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai errektangular itxuran ( egurrezko ataburuaz eta harrizko mogaraz)  
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba eta tejabana 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Izan ditu batzuk 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII-XVIII 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Argintxoa Etxebarria    Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua:  Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra ( mogara gabe eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez  
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala bakarrik 
   - Aldaketak: Askorik ez 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Popularra, berriztatua 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Goiti      Auzoa: Elejalde (Mendaturi) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egurrezko ataburuaz eta mogara gabe) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan biak 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa kasu bietan 
   - Aldaketak: Batzuk bai 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVI 
   - Armarririk: Ez du 
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   Baserriaren izena: Etxebarri      Auzoa: Elejalde (Mendaturi) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra ( egurrezko ataburuaz eta mogara gabe) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba, aurreko aldean, ez du funtzionatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Iturburu     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona (atzekaldean altuera bat gutxiago du) 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra ( egurrezko ataburuaz eta mogara gabe) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez  
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Ez du esplotaziorik 
   - Aldaketak: Izan ditu batzuk 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Beiti      Auzoa: Elejalde (Mendaturi) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egurrezko ataburuaz eta harrizko mogaraz) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Errementarikoa (Etxe-txiki)   Auzoa: Elejalde (Mendaturi) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Laukitua 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea:  Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Ez du esplotaziorik 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Popularra 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Sargaste     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangular itxuran (egurrezko ataburuaz eta landutako harrizko  mogara) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII berritua 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Orueta     Auzoa: Elejalde 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogararik gabe eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Errentan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Askorik ez 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Armarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Zerendieta     Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogara gabe eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII (popularra) 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Elosu     Auzoa: Marmiz (Lamikiz) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Izan ditu batzuk 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berriztatua (ezin daiteke kronologiarik eman) 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Lamikiz Bastarretxe    Auzoa: Marmiz (Lamikiz) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egur/harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa / Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzak biak 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Askorik ez 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII (retrankeatua, aurrekaldea barrurantz sarturik) 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Lamikiz Beiti     Auzoa: Marmiz (Lamikiz) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua:  Hiru isuritan                                                                                                                                                                 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogara gabe, egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Labak 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrenak biak 
   - Propietatea: Errentan bat eta jabetzan bestea 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Oso gutxi 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVI-XVII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Lamikiz Etxebarri    Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egurrezko mogaraz eta ataburuaz)  
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrenak kasu bietan 
   - Propietatea: Jabetzan biak 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala bietan 
   - Aldaketak: Bat ere ez 
 
   Ezaugarri historikoak  
   - Gizaldia: XVI-XVII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Lamikiz Etxe-zahar    Auzoa: Marmiz (Lamikiz) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egurrezko mogara bi eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Bat ere ez 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVI-XVII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Argane     Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburua)  
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba (oraindik funtzionatzen du) 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa / bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan biak 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Batzuk 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Urkitze     Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egur/marmolezko mogara eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Aurrekaldean laba (ez du funtzionatzen) 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa/Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan biak 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Askorik ez 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Artabille     Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra alderdi batera (harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Oso gutxi 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Lamikiz Landa    Auzoa: Marmiz (Lamikiz) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Lau 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egurrezko mogara eta ataburua)  
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba goiko aldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan (etxe bizitza bikoa da baina jabe batena da) 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Errementarikoa     Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Laukitua 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatu 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala  
   - Aldaketak: Askorik ez 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Popularra 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 1122

 
 
 
 
 
 
   Baserriaren izena: Marmiz-Krutziaga    Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egur/harrizko mogara eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Erromarakoa     Auzoa: Marmiz (Solaurren) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen  
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII-XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Solaurren aurrekoa    Auzoa: Marmiz (Solaurren) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoak 
   - Propietatea: Jabetzan biak 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Solaurren atzekoa    Auzoa: Marmiz (Solaurren) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara eta ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba  aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoak kasu bietan 
   - Propietatea: Jabetzan biak 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Alderdi batak bai, besteak askorik ez 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII-XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 

 1126

 
 
 
 
 
 
   Baserriaren izena: Marmiz-Iturriaga     Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Bai ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Marmiz-Goiti     Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Nekazaritza-abeltzantza-esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Marmiz-Etxetxu    Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berriztua (ezin daiteke kronologiarik eman) 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Marmiz-Bengoetxea    Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egurrezko mogara eta  ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoak 
   - Propietatea: Jabetzan biak 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Barraskaldo     Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogara gabe eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Oso gutxi 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Popularra (ezin daiteke kronologiarik eman) 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Olan      Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru (atzekaldean altuera bi ditu bakarrik) 
   - Teilatua: Hiru isuritan  
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogara gabe eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berriztua (zaila da kronologia bat ematea) 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Zaldibisker     Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogara gabe eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berriztua (zaila da kronologia bat ematea) 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Olarte-Etxebarri     Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Errektangularra (mogara gabe eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean (oraindik funtzionatzen du) 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII (popularra) 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena:  Kanpoetxea (Josito Etxea)    Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Laukitua 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Lau isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Ez du esplotaziorik 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez (santu gotiko bat kontserbatzen du sarrerako fatxadan) 
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   Baserriaren izena: Marmiz-Etxebarri     Auzoa: Marmiz 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa / bigarrena 
   - Propietatea: Biak  jabetzan  
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa / ez du esplotaziorik 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII-XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
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San Juan eta San Lorentzoren  
ermita 
Auzoa: Marmiz (Lamikiz) 
 
 Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
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   Baserriaren izena: Gorriño        Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogaraz eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Batzuk bai 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII (XIX.ean berriztua) 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Berreñondo       Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogara gabe eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan biak 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Askorik ez  
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Zarra-Oraindi    Auzoa: Olabe (Zarrabenta) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Laukitua 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egur/harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Bai, batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berritua 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Zarrabenta Behekoa    Auzoa: Olabe (Zarrabenta) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX. Erdi aldekoa 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Laprastegi     Auzoa: Olabe (Zarrabenta) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogara gabe eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa / bigarrena 
   - Propietatea: Biak jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Bata mistoa  eta besteak esplotazio forestala bakarrik 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX. erdialdekoa 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Zarra-Goentxe    Auzoa: Olabe (Zarrabenta) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoak kasu bietan 
   - Propietatea: Jabetzan bietan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Bai, hainbat barru eta kanpoan 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Zarra-Goikoetxe    Auzoa: Olabe (Zarrabenta) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoak kasu bietan 
   - Propietatea: Jabetzan kasu bietan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoak kasu bietan 
   - Aldaketak: Bai, ugari 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Zarra-Goiti     Auzoa: Olabe (Zarrabenta) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogara gabe) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: laba, aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena kasu bietan 
   - Propietatea: Jabetzan kasu bietan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala kasu bietan 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII. azken aldikoa 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Zarra-Andikoetxe    Auzoa:  Olabe (Zarrabenta) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogara gabe eta egurrezko ataburuaz) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Zarrabenta     Auzoa: Olabe (Zarrabenta) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Errentan 
   - Esplotazioaren izaera: Ez du esplotaziorik 
   - Aldaketak: Batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX. erdi aldekoa 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Zugatza     Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Lisua 
   - Altuerak: Lau 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Bi ditu, arku itxurakoak (harrizko mogara bi) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Izan ditu batzuk 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX. erdialdekoa 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Ibarra     Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Berreñondo      Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogara gabe) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatu 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Bai, hainbat izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berriztua (zaila da kronologia bat ematea) 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Errotazuri (errota izandakoa)    Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez du kontserbatu 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Ugariak, bai barrutik eta bai kanpotik 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berriztua denez zaila da kronologia bat ematea 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Zarra-Beiti     Auzoa: Olabe (Zarrabenta) 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza:  Bigarrena kasu bietan 
   - Propietatea: Jabetzan kasu bietan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Batzuk 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII-XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
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   Baserriaren izena: Errota-Barri (errota izandakoa)    Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Bai, ugariak 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Telleria      Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, alderdi batera eta errektangularra 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVII 
   - Harmarririk: Ez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Abaituene-Etxebarri     Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Errektangularra (mogara gabe) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Nekazaritza-abeltzantza eta esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berriztauta izan denez zaila da kronologia bat ematea 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Solaburu     Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Errektangularra ( egur/harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Hainbat, bai barrukaldean eta kanpoaldean 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Mendizabal      Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Nekazaritza eta esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Batzuk bai 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berriztapenak direla eta zaila da kronologia bat konkretatzea 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Olabe-Torre      Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Hiru isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egurrezko mogara. Alderdi bateko etartea itxita dago) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa kasu batean eta bestean bigarrena 
   - Propietatea: Errentan batean eta jabetzan bestean 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa / esplotaziorik ez dago bestean 
   - Aldaketak: Batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII (popularra) 
   - Harmarririk: Bai, Arteagatarren harmarri errenazentista bat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Olabe-Bengoetxe     Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi (jabe batenak) 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egurrezko mogara eta ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Nekazaritza-abeltzantza eta esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Bai izan ditu batzuk 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Olabe Beaskoetxe     Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (mogararik gabe eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa 
   - Aldaketak: Batzuk izan ditu 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Olabe-Goikoa     Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra nahiz eta alderdi bat itxita dagoen (XV. azken aldiko mogara landu  
                   bat du) 
   - Kontserbazio egoera: Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa kasu bietan 
   - Propietatea: Jabetzan kasu bietan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa bietan 
   - Aldaketak: Bai 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berriztapena dela eta zaila egiten da kronologia ematea 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Beazkoerrota (errota izandakoa)   Auzoa: Olabe 
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Alde batetik du eta  arku itxurakoa da berau 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba bat baina altueran, hau da, poste batzuen gainean, erreka 
     magalean  bizitzean hezetasun kontuak direla eta 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bat 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala 
   - Aldaketak: Gutxi batzuk 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Ororuaga     Auzoa: Olabe  
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak:  Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak:  Bi 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egur/harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera:  Ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen  
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea:  Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala  
   - Aldaketak: Hainbat, kanpotik eta barrutik 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII  
   - Harmarririk: Bai, etxearen kantoian duen harlandu batean harmarri txiki bat du lehoi baten 
                          irudiaz, dirudienez tradizio gotikokoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Ororuaga Atzekoa     Auzoa: Olabe  
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Lau 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (egurrezko mogara eta ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Nahiko ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea:  Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa  
   - Aldaketak: Gutxi 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Elordieta      Auzoa: Olabe  
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak:  Bi 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Ona  
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Laba aurrekaldean  
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea: Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Mistoa  
   - Aldaketak: Hainbat 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: Berriztatua izan da eta ez da erraza kronologia bat zehaztea 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Lezartzagane      Auzoa: Olabe  
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak: Lau 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Bai, errektangularra (harrizko mogara eta egurrezko ataburua) 
   - Kontserbazio egoera: Oso ona 
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen  
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Lehenengoa 
   - Propietatea:  Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala  
   - Aldaketak: Hainbat 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XIX 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Lezartzagane Goikoa     Auzoa: Olabe  
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Sakona 
   - Altuerak:  Hiru 
   - Teilatua: Bi isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona  
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea:  Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala  
   - Aldaketak: Askorik ez 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII 
   - Harmarririk: Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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   Baserriaren izena: Arratzu-errota (errota izandakoa)   Auzoa: Olabe  
 
   Ezaugarri morfologikoak 
   - Oinarria: Laukitua 
   - Altuerak: Bi 
   - Teilatua: Lau isuritan 
   - Etxebizitzak: Bat 
   - Etartea: Ez du 
   - Kontserbazio egoera: Ez hain ona  
   - Inguruko beste zenbait edifizio: Ez da kontserbatzen 
 
   Ezaugarri sozio-ekonomikoak 
   - Etxebizitza: Bigarrena 
   - Propietatea:  Jabetzan 
   - Esplotazioaren izaera: Esplotazio forestala  
   - Aldaketak: Askorik ez 
 
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XVIII (popularra) 
   - Harmarririk: Ez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URDAIBAI, HERRI  BIZITZA ETA HIZKUNTZA (1960-2000) 
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  Izena: San Pedro eta San Kristobalen ermita    Auzoa: Olabe  
 
  
  Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XV  
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   Izena: Montalban dorrea      Auzoa: Olabe (Zarrabenta) 
 
    
   Ezaugarri historikoak 
   - Gizaldia: XV (oinarri pentagonala du) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


