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HXTZAURRE,,&

I 9'l7-Vl-30ean Lazkaon GOIHERRIKO EUSKAI- ESKOLAKO ARAUDIA
Ilatzârrr:an onafiu zerìeâlì, oldural.teko Goierr.iko Gaueskolcn batze eta ântolatzea
egin z-en, euskalduntzâ-alfäbetatzc lalìa antolalnendu hobearekin egin efa etekin
oparoagoak lortzeko. l{elburua, <2000. ul.terako Goierri euskalduntzea>>.

198lean, egoera poiitikoalen aldaketa zcla bide. GOIIIERRIKO EUSKAL
ESKOLA KULTUR BLKAIì'IEA izango zeuarcn estatutuak plest¿ìtù zilen eta
llazkideek onetsi olìdorcn, l982ko otsailalen 26an legezko Kultur.Elkartc gisa
iuskribatu zen Gi¡:uzkoako Gobernu Zibileau.

Geloztik eta l988ko apirilerar.tc, rlaila anitzetako Euskarar.en irakaskuntza
bete aldurapean'izan zuen Euskaltegi-Iìarnctegi garrantzitsu legezjardunez, baina
irakaskuntza horì l¡eti cle, kulturgintzako hâinbat eta hainbat sâioz lagundutâ
emala izan zell. herriaren hizkuntzak ber.or.ren kulturgintzako oinal.ria izan beh¿u.
duclako

l9S leko urriko batzarle bateaÍì erâbaki zenez, lgtlBko apirilean, MAIZPIDE
Euskaltegia inauguratzean, llAllEr.en babespean ari zen ihat.tlun hot'i, IIABÈ.¡en
lJuskaltegi holren ardulapera p¿ìsî zen osoro.

Ìiusk¿laren Irakâskunfza formal eta ât.autua jada lricleranrta ikusirik" GOI-
HIllllìlKO IìUSKAI- ESKOI-A KUL'|UR ELKAR'|IIAK, Euskaraz eginrìako
I(ultur egintza eta ikelketei l'¡uru-bclarri heldu nahi izâlì die , ctxean edo eskolan
Euskara ikasia duen cusk¿rlclun oro Euskara er.abiltzera bultzatzeko. l-lorrela, nola
ahozko erabilpena hala idatzizkoa ere, bere jomuga bihurtu dira; beraz, bi iltìo
nâgusi haìietan zehar burutu asmo du ctorkizun hurbílcko jarduna.

Guz-ti hori gLtuT,trtzeko etâ bcsfelen ârtcan, 198gko ir.ailean egoki eritzi zion
.lO,SB INAZIO GEI{RlK() Coiernko (Segurako) jdazlear.en or.ncnez l. GBRRII{(}
IDAZLAI{-,SARlKlll'A sortzeari etâ sor[u ere Gojerriko gaicz ikcrheta-lannk
eskulatu ei.â argifaratzcho asrtroz.

1990cko apirilean. lau iclazlan jasol.a zcudcn. l\ek¿¡zaritz¿r, afizantza etâ
basogintza arloko gaiak iztlt zîrcn ¿ìurkeztuâk.

Epaimahaia, ondorengo Jaun-Andel.eok osatu zùtetl:
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'- Mari Kalrren Garnrendia Lasa A.ak (l"lizkuntz Politikarako ldazkari Na-
gusia).

'*'Joxe Mari Zeberio Bcgiristain .l.ak (NekazaritT,a etâ Arralìlza Saileko
Ike¡kuntza etå Prestakur'ìtzako Zuzendaria).

'- Joxe Ortuzar' -lantorkuato J.ak (Nekazalitza cta Alt-âlìtza S¿rilburuaren
Âholkuìaria).
Joxemârli n Allalatcgi llegilislain .l . ak (LÌ. l'l . [J . ko ,4.rrtlo1.ro logi ilaÌraslea) .

Sâri-b¿ìnâketâ, I990eko ehainaren Ban egin zcn l,azkaoko lJdaletxeân cta
cra hoiretan banatu zircn:

L Srr-irr: Mik.'l Sr|r'ic¡¡i l:txczrrIr'elrrti
ld¿rzlana: "ll ASOGIN'IZA GOIITIìIì IN XVlll - XX MENDIlIìl'l'AN. Il,4-
lìlz'll-PA6ÂDl lìf1\ SAll- 'j/-,UllA\'I.G A.BL'T tJ l{lA llK GALJìì.KO PI-
N UDI!.'l'AI{A>.

2, Salia: .Aldoni ,A.izJ:uru Muruari
ìcl¿rzlara: <UIllJIÂ-ClJ-'lZÌ.ll(O AII'I ZAl',ì'fZA>.

3. S¿ilia: Ainhoa Cìalparsor"o Sâniegiri
ldazlana : " ARTZ {N'I'ZA.'/. AIITZAIN IrAMlLl,A lì,4 I-EKI N >.

4. S¡r'i¿r: 
^.itzil)er 

Zurutuzâ. I(oro lJr{eaga, L¡reiclel Sul<ia, l..,arr¿ìilz Sukia,
Aranlzâ Altunâ ela Amaia EtxebcÌr'ia
klazlana: <LANIllDlÌ l{lSlORlI(OAK GOlllRl{lN>.

lJpaimahaiako Jaun Andercek, lehenengo hjru sariez j¿rbetu zirenen i(lâzlâ
nâk âr'gitaragan itz¿ìl em¿uì ziluztcn eLa Joxemartin Apalategi l]egiristain Antfo-
Pologo cta lrakasle¿rren gídaritzâpearì ¿,rrgitarâtzcko pfcstakuntzâk egin clira. Bes-
talde, Eusko Jaullalitzako Nckazaritz¿ì cta Arrântza-Saila argitaralzeko plest ¿rzal-

du dâ eta guzti ho en fruilì.r, cskuartearì duzun argitarapenit da.
GOlllElìlllldO IIIJSKAI- ESKOT-A KULTLJIì BLKAR'lllAK, ldaz-lan-Sa-

rìketa hau, ikerlanak herritancngana iristeko bidea enazteko bitarteko izatea nahi
luke, baina aldi be¡ean lehenengo holìek ultcz urte âtzetik bcste asko ekatl7rl,
gtz.a loabiz, teknika-ziclitz,iak cuskaraz garafirak izan daitezen. Bide holi egoki
âsmatzea baino ez genuke nahi.

Ilukatzcko, esan baino cz. ohore eta atsegin han(liz idatzi ditudâla Ierro
haliek eta sarituak gurc hurrengo belaulaldikoak dilela ikusteak biziki pozten
nauela. I{ogcitabôst ultetan zehal gutxiasko bide honetatik ibili galcnontz,at ez
da oldain hoberik.

Eskerrik asko Sariketa hau aurref¿ì erân.ìaten lagundu gaituzuen idazle. epai-
lu]¿ìlÌaiko eta algitâratzaileoi.

Bocli horlela rrrfe askofâ¡

l,azkao l990eko Azaroa

,4Nr !(}lN{ s,4RRt}ÌG} }ìSK}S,4Iì}ìtr,
G oi h e rr i ko l:ìt.t s ku I l!,sko I a K u I t ttr E I kart ek¡¡ Le h e nda ka r í a



,&URKEZPENA

E{JSKAL K{JLTUR.GXI{TU AR.E N
ARÐURAÐUNOI

I. LEHIAKETA HAU

Lazkaoko Goiherriko Ruskal Eskolak l989,ean L <Gelriko> Idazlarì-Sariketa

antolatu zuen, eskualde horretako bizimodu historikoei buruzko ikelketak bultza-
tzea helburutzat hartuz. Aurkeztutako ikerlatten epairnahaikideetako bât izateko
proposalnena erakundeko alma mater Dionisio Amundarain euskaltzale handiak

luzatu zidan. Onartu nion eta gaur ídazten dudan pentsamenduzko idâtzi honekin

amaitzen dut erabat nire zeregina, zeinetan, Dionisiorekin batera, erakundeko

Andoni Sarricgi lehendakaria eta Malijoxe Madariaga dinamizatzailea eduki ditut
lankidetza hertsían. Hiruei eskertsu azaltzen natzaie, hetnen ere.

Beraz, epairnahakióez gainera, lehiaketâko hiru i¡abazleen ikerlatten argi-
talpenaren managelrâ tz.an naiz, ikcrlari bakoitzari bete idazkia zuzenduz eta

erakundeari liburua bilduma bezala antolatuz. Honetara eraman nauten arrazoien

arteall honako hauek hemen zuzenki aipatzea nahi dut:

1.1, Amaiera, ârgitâlpenarekin bakarrik

Idazki bat zein beste motâ batetako lan bat, bere plazaraketalekin bakarrik

dago amaitutzat ematea. l{ori edozeirt ahalegínekiko horrela izaten ez denero,

amaierarik ez da orailldik ezagutzen.

Kasu honetan, nire eritzia bclehålâxe olìartua izan zen I.,azkaoko Goiheniko
Buskal Eskolako hiru arduradul horien aldetik, Gainera, hiru saritufâkoen eta

Llusko Jaurlat'itzako Nekazal etâ Arrantza Saileho arduraduuen alcìetik ere, azken

honek bere babcspean liburua orain kaleratuz.
I{orregatik, a\ratu guztieí cta niri esker, l. <Gcrriko> Idazlan-Sariketa

âmail.utzaf erranda gekfitzen da. Hots, ltazia ereinda dago, irakurle, zure eskuetffa
liburua ilitsi delako.
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1.2, Atnâitu âhala bâkarrik hobeagotzen da

Lehiaketa lìonetân ltire helburu baka .a izan da euskal iker.kuntz mundua
hobeagotzeko lehiaketako ikerlan on guztiak, sarituak ala ez sarituak, plazaratzea.

Ontasunafi dagokionez. bi kr.iteriotan oinarritu naiz, Lehiaketa honetako
ikerlanen gaincan nire eritzia ageltzerakoan: bata, ikeïketak pauso irskoten era_
ginez bakarrik au'etatzetì dir,a, eta ¡rausocrl âl.tean beti gcrlatzdn dil.a ziurrak cta
ez-ziunak, azken hitza garaikideek baino etorkizunekoek gehiagotan omaten dù-
telalik; biga, euskaldunon ikerketalì pauso asko emauez, baita crc., aun.er.a.jrrango
gara. Bi kritelioak euskar¿zko iker.kuntzagintzan utriki erabiltzcn dira, betídanik_
Gule esku dago .lokabide ezkora baikor bilakatzea!

2. JAKI'ì'UR]{

Munduko galai guztietako kulturei begir.a gagozkielar.ik, esatea badaukagu
pefisorleÌ'ì jakitutia hiru eratako arrazoizko ezÍìgupenez beti osotua egon dela.
Hori. gainer-a, pertsorìârcn tasunagatik, zeinal.i homo sapiens ecìo horno sa¡liens
sapiens batzuek eta beste lratzuok <Lrr1,, The bigínnings r;f Ilumankintl> deitzen
diogulafik (EDEY Maitland, A. and JOIIANSON Donaltt, C.), hiru l.rorierxez
bakafrik beti osotua egongo dela eta egon claitekeela.

Jakituriaren hitu eratako anazoizk<¡ ezagupenak moclu ezbcrdinetara izen_
datuak izan di|a munduk<l kultuta guztietan, Ratio europea-zale askok, sozialki
nagusi mundu osoan gaul ere, bakarrik gure histotian zehal., eta ez beste ilìore-
nean, híru eiak enl¿rn dilela sostengâtzen dugun arreu. Claude LEVI-STIìAUSSen
La pensée sauvage dioenak tesia hau sinkronikoki kontrajartzen bazuen, berriki
Ilorno afarensis-ek gauza lrera diakronikoki bcuetsi clu. Nola Iìatio europea_zale
lìoriek eurentzat esklusibitalea sostengatzen jârrái dezaketen, aurkako lìoga guz_
tiei nruzin eginez. ezin dut ia gehiago ulertu. Arazo hau homo-zaleontzat edo
kulturarcn historialelt ikerlârioutzat âztergai halìdienetakoen ¿ìfteârì ell1atea gel.oz
etÍì deüigorluågoak gau.lela, nik ezin dut zîtlLlntz.îll1 ipini hor.i, inontlik inora.

Descarlesek, hainbat Ian egin ziguna Ratio eur.opea-n jakituriaren hiru era_
tako arrazoizko ezagupenak b¿ta bestetik ber.eizten, lìoncla deitu zien: populuz_
koa, zeina pertson:r bakoitzari cìagokio, eta l)orregâtik lrizitz_an oinarrizkoena
dugula bâieztatzen dut, peftsonek beleu bizitzatik riarien esper.ientziâlì gorpuzten
dutelarik; z.ielirtz,iazkoa, zeina pertsona gutxiengo tlâti dâgokion. buruak fìoga
l¡idez ule¡tzen duenean bakarrik gol.puzfen cluelarik; eta jainkozkoa, zeina per_
tsonek eurengandik at dagoenak (edo daudenek, fi.ântziaüal.i gehitzen diot) ezagu_
tzera emantiakoari esker goryuzten dutelarik. I)escârtesenari nik besie aldakcìtâ
bat egifeâ t)rdezkotzar ikusten drìt: .iainkozkoa hitza. hultura konkrctucn tr¿rcìizi.
bâtez b¿ìJdintzâfua cìagoenez, kultura denetan onartzea dagoen bestc hitz bategatik
ordezkatzen dut, traszcndentziazkoagatik ale¡¡ia.

XX. rrrenclean euroamerik¿rr politikazko antolakuntzar¿1ko zjentz.iazk<: arra_
zoizko ezagupc'na olo oinarrifzale bezala erabili izan d¿¡. Comte soziologoak bcrc
Cours d¿ philo.;ophie positive delakoarl hori ederki eta oihal.tzuu izugar.r.iz de_
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lèndatu zuelarik. Horrela, batzuek horreaz uste izal z.uten eta beste batzuk hori
egitcn jaraitzen dute bizitzako arlo nagusieneteLkoa den politikazko antolakulìtza
behin-betirako bide hutsezinezko batetan abiet'azita zeukatela./daukâtela. Gure-
gandik hulbilago, beste batzuek hori uste izaten jarraitu clute. Lekukoen altean,
Kall Mannheim ( 1893- 1947) hungaliana gogora ekârtzen dut bere l950,eko /r¿¿-
dottt, Power and democratic Planúng libulualekin.

Ni nerr, zâletasunez, geltueraz eta ogibidez arrazoizko zrenlziaz.kct ezagu,
penari hertsiki lotua lìago aspaklitik, eta betilako, llalele, nirc buruari, gaurkoan
ere, z,tentz,iaz,ko arrazoizko ezagupen era, jakituriaren hiru etetariko bat dela, eta
ez lreti era nagusiena bizitzan, irmoki gogorâtu nâhi diot. Honelaxe pelìtsatuz,
L <Geliko> Idazlan-Saliketako hiru irabazleei lagutìtza eskaini diet, eta, betdin
er¿ì horretan eurak ele erabat r.nurgiltzera iritsiko balira egunen batetan, gauza
l¡cra beti egitca pxr¡:rosatu diet eta proposatzen cliet, berrim. Bzagttzea, ]:ízrt:za
bera dela ulertzen dâtzalako prirtzipioetì printzipioagatik I

3. KUI,TURA-K: EGINIì2, DI'SIìGINEZ, IìÐRRIìGINEZ, ßIITIKO
SEKUI,,,\ SEKUL,{TAN

Kultura, kulturkideen eraginez sortutako ohiturek cta gauzek gorpuzten dute
(Ikus: Iì. 'fylor'-en Pllmiliva Cuhure, L bol., l87l; A. L. Kroebel eta Clyde
Kluckhon-en <<Culture, A Critical Review of' Colìcepts and defíuitions>, Papers
of the peaboy Museurl of American Archaeology and Ethnology, bol. 41 , tk.
1 , l9-52; Joxemiel Barandiaranen ,E/nogralìozko g,aldekela baîctarúko gidaliburu.
Ben iemaileat en biografia, 198(r).

Munduko pertsona guztiok kultura batctan eta berean gabiltza beti, eta,
gainera, lekuan lekuko kultulen bidez hori lortzen dugu. Ileraz, den-denoi da-
gokigun kultula lrat eta bakana dago eta taldeei dagokien kultura asko daude,
aldi berean.

Denbora guztian. etengabe. kultur-ak eginez, dcseginez eta belleginez
doaz; etengabe. Bestalde, Kultulazko osatzaileetatik, lehen maiìan bakarrik per-
tsorìa azaltzen da hots, bizia, zeinali norjatretasulìak eustalazten dion. Hur-r'ena,

lehentasunaren ar'âbela, bigarlen urailan lulraldctasuna. hizkuntzâ eta jakituria
(hau da beldin, ohiturak gehi kulturazko materiala) daude.

4. HIZKUNTZA IDA'IZ,IT, KUI,TUR,{ ßER.REGTN

IJistorian sal'tu zerì-zilenletik kultura-k, idatzialen erabateko politikazko
âginteâ zenbât cta gtìre egùnet¿ìr¿go hufl)iklu. hainbat eta sendoago bilakatu da,

ligun, euskalcfirnc)k bigarrcn ¡railako kultulazko osalz¿ìileetan lana burube-
Iarri egin beharla daukagr:, beteziki.

Hizknntz alloan. ahoz Dt\hrz id,il7,iz., zeregin izugarria egitea tokâtzen zaigu
cr¡skal<lu;roi, geurc kultura trerregingo badugu, eguÍìeratzeko eta erorkizr¡nera
begila sendo jartzeko.
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Euskal idatziaren zenbait tiporen produkziogintzan neurri handiz lanegiten
dugu, hala nola <Orotarik> (o/o 26), <lrakaskuntza, Hezkuntzâ> (o/o 19), <Lite-
ratûra>> (a/o 18,5) eta <Hizkuntza,laritzaù (a/a 12,5) JoanMari Torrealdaik <1987ko
liburuak: gai sailkapena> deiturikakoan emandakoaren arabera (1988ko urtarril/
martxoko Jakin 46 zk., 124 orr.). Hemen pauso handiak burutu dira Õrotzalego,
hezilego, litelaturgilego eta hizkuntzalarigoarcn aintzind¿u'itzapean.

Garai berean, euskal ikerlariok ikerkuntzaren edozein mailatan egiteko dugun
ahaltasun osoâ geure buruei bczala l¡esterenei cre garai berean erakutsi diegu
(Ikus: J. M. TORREALDAI, op. cit.). Bainâ, ikerkuntzâ iclåtzia gutxi argit¿ìratzen
dugu, defízitaio latzak gan.

60, 70 eta 80, hamarkadetan guztia burutu izan dugu. Unezko garaia, hiru
hamarkada hauetakoa euskal kultura idatzian, gero! Amaitugabea, ordea. C)rain-
dik hizkuntzaz idazten dugulako nagusiki. Hori eginez batera hizkuntza honetan
portzentaia rrormalean ed.ozeftaz ;daz,teià loîtz"ean, aipatu urrezko garaia erabat
eginaz eta berreginaz eman ahalko dugu. llgungo apostu handlena da holi euskal
kulnrra idatzian, eta ikerlarior'ì esku dagoena.

5. ELEBITASUI\ ONARGARRIA

Hizkuntzaren lnugaketarì berau pertsonon eta pellsorìalleko taldeen arteko
kon.runikazioak egiten eta beregilen el'abiltzen dela azaltzen da. Ë,gungo f'one^
tikalali benitzaileek mugâketa hâu ardatz bâkartzat hartuta dâukate.

Kultula-k erakusteu digu-te/lìa zera da: kultura beleko kideek hizkuntza bakar
batetan kolnunikazioa egiten dutela, eta beste kulturatako kideekiu ari direnean
komunikatzcn.bi kulturetakoei ezagunerìa zaien hizkuntzan, hau hiru tipotakoa
izan daitekeelarik beti: norbcraren kulturarcna, beslearenarena ala hilugarrengo
edo bitaftekariarena.

Kultur-en historiazko âztelketak erakùsfen du kultula batetâko kidegoaten-
tzat befi, gehienez jota derrigorrezko kornunikaziorako hizkuntzak bi, et{ì bi
besterik, ez daudela. Biei llonela deitzea proposatzen dut: <kulturazko noltasu-
nezko hizkurìtza>, kultufa batctako kidegoaren komunikazioarcn hizkuntza¡i zu-
ze\-zuzenean dagokionean; <kultura hanernanetarako hizkuntza>, kullura bi edo
gelìiagotako kidegoen komunikapeneÍako lìizkurìtzari z.w,eiu \ dagokionean. Bi
hizkuntza hauek bakarrik osotzen dute elebitasun onuragania!

Gaur egundik hurbileko bihanerantz begiratuta, Iluskal llerriko knlturaren
elebitâsun onulagarria bi hizkuntza hauetan datzala ikusten dut: bere kulturazko
lìortasunaren hizkuntzan, euskârâz, etâ bere kultur hanemanetarako hizkuntzalì.
ingeleseraz, lli horiet¿n gure hizkuntz politika itsatsia behar dJ; oso-osorik.

6" T'{jSK.4}, TKI'RK{J]VT'ZÄRTìN ITTI.DUX{ITÐ{JN}ì}

lk.erkLrnfza baten arrluradungoâ tipo askolako <lâriek> osatuta dago: ikclla-
liek, kulturl.aldekideek, merkatariek, ilakurleek eta managerrek.
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Horietako bakoítzearr jencle jabetsua behar da zuzendaritz-an, rnalragc.rrir ìzr-
nik beste lauentzât ikerkuntz politika orokonaret buru, Manageua bera hiru
tipotåkoâ da: erakunde ofizialetakoa, erâkundc pribatutakoâ eta indepelìdel]teâ.
I-ehenengo biek atxekiak dauden erakundeetatik auÌrera jokô dute, eta hiruga,
rrenak atxekia dagoen kultula berbeletik.

Euskal ikelkuntzalcn arduradun garen bakoitzar'í tokatzet'ì zaio zein <lari>
mol¿takoa den elab¿rkitzea eta hori.jakincfazteâ bestc guztisi. Gairrera, al.dur,adun
bakoitzak nìânageltzalen hiru tipoak izcl'ìdafu eta horickin halrel.nandu behar clu,
euskal ikerkuntz¿r'en politika gâùrkotiarrâ cratzeko eta burutzeko.

Bsate batctarako, nili dagokiclanez, liauxe jakineraz diezaieket, beste bchin
euskal ikerkuntzarelì egulìgo beste arduradunei: bata, lehentasunez ikel.lali eta
i|akulle naizela, I.runena kultultaldekide, azkenik zeltxobait merkatari; biga. rl1a-
nager independierìteâ naizela, geroz eta gehìago.

7. NUdXI IIG}TT]KOATI.EN,{ZKI'F¡N,ÄN

L "Gcniho> ldazlan Sariketaren erabateko amaicran liburu hau gorpuztu
ârle Lâzkaoko Goiheniko Euskal Eskola kultutlâlde plibatuarckin lancan iha¡.tlun
izan tradut, nranagel inclependieuteâ nâizelako izan tla, tratipat. Aur.r.erantzean
ere, hori gogotsu egilen.jârraituko clut, hala egitea eskatzen clidatenekin.
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T{IT'ZAURREA

Nere gaz-telaniaz eraurandako mendi-injinelutza ikasketak bukatzeko orduan,
halako hutsune bat senfitzen nuen nele lanbide-formazioan, ez bait nintzen gaùza
gure arloko gaiak neure hizkuntza den euskaraz garatzeko.

Kezka hau buluan, saiatu nintzen nolabaiteko bibliografia eclo hiztegirel
baten bila. Ez zegoen.

Banuen bestalde, gure ingulutako baso-abel astasultarelì aunean, eta nele
bascrriko osabalelì aldetik batlpat jasotâko ikasgai laburren eskutik, basolanetan
eta lraso-ihardueran derrigorrez euskararen er.emu selnantikoak oso ugaria et¿
aber¿ìtsa izan behar zuenaren halako susmo sendoa.

Hiztegigintzân eta etnoglafian jakitun diren zenbaitekin elkarrizketatu on-
doren ez nuen bi aldiz pentsatu eta egin beharreko Karrera Burutze-Lanak eskain-
tz.en z.ídan aukerâ aprobetxatt nuen.. Basoginfza-Terminologiaren bilketa eta az-
terketü Goierrin izenbulupeko lana izan zen etnàitz,a. Noski, Iana amâitzearekin
nere hasierako susmoak etabat ziurtâtu ziren. Izugarrizko lnateriâls etnografiko
pila aurkitu uuen, eta honen erakusgalli, jaso nituen basuhiztegi baten barruan
egoteko moduko 700 hitz edo tennino baino gehiago horiek izan daitezke. Ter-
rninologiaz gain, parada ezinobea gel'tatu zitzaidan lan honen burutzea gurr: es-
kualdean basolanak nola egitelì ziren eta diren ezagutu ahal izatcko, zerikusia
duten beste kontu asko eta askolekilt bâtera.

Izan ere. auneko mendeaten azkenaldean hasi eta mende honetan aurrela,
goierritar asko eta asko izâu dira basogizon moduan ibili dircnak, bai eskualtlean
beltan eta bai Nafarroako hati mendira eta inguruetara lanera joan izan direnak.
ogibide bila (l ).

Langilc hauen lan-baldintzak, harrenìanetan zeuden ingurua basoa ber.a ze-
ìez" bcti izal dila gogor eta latzak. mendian bertan bizi beliarra, eguraldia. eta
antzeko eragileen menpe egoten bait zirelt urte osoan, Errege egunean edo etxetik
aldegin eta Eguber:'iak bitârtean itzuliko e¿ zirehrík askotau, Ez zuen arrazoirik
fãlta hau kantatzen zuenak:

(l) tkus ARRIZABALO, J.M.;ZAVALA, A,... Daso-ntLttillok, Auspoa. 'Iolosâ, 1979.
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<Irudi¡rela ik bizkon.a.
Ez baitakin l¡a nolakoa dan
baso beltzeko listor.ra:
Ez baitun inoiz rnultxa r¡endiko
h¡rha Iarz. r,gi È()g(ù a.
sardin zalra ta bakallo gazi,
abalka bczin legorra...) (2)

Aipatu dudatl Karrera llululzc-l-an horren ondotik, Gipuzk<)¿ìko Foru Al-
dundiko Kultura sailak eskatu zidan beste azterketa lan bat prestalu lrehar izan
nLrel: Iitsk(r l-H et'riko hasoa eta unÍzigintza, Gipuzkottko Itsa s -nruseoralct¡ zenbait
opmÍ(. Làt't honetarako egin behâr iz¿ur nuen bibliografi-bilketa hauncliak, gure
hcniko basocl egoelali btrluzko rrateÌjale asko inguratu zidan.

I'lonela bada, Goielliko Euskal lrskolak dcitu zuen L Saliket¿ honi begila.
aulreko bi lan horiek eskur¿ìtu zidâten dokulnentazio guztia Goierriri dagokionez
baliagalri eta interesgalritzat joz, ez rìuerì askoz ere gehiago behar izan hemcn
daukazuen saio h¿ìu zifliborratu eta txukulìtzeko.

Ezin csan gabe utzi, sarira aurkeztua izan 7-en tcxlua zuzenclu¿r eta osâtùâ
izan dela argitalpcn honi begir-a, epaimahaikide guztien etâ Joxcmartin Apala-
tctsirùn /.ulendaritzapcko Iaguntzu cslirnaFarriaz.

Ez- dùt gelditu nahi, aztcrlâû holetan isuri dìtudan jakingai askorcn belrie-
maileak, esker lnodùalì, aipatu gabe: Joxe Agirre (Zegama), Asentxio Aierbe
(Ataun), Ageda Aranburu (Beasain), Joxe Arin (Ataun), Ilixente Begilistain
(Ataun). Juan Btxez¿ìrreta (Mâtxinbenta), Joxe Manuel lmaz (Beasain), Agustin
Lasa (Matxinbenla), lnazio Mali Lasa (Matxinbcntâ) eta Pâtxi Otacgi (Zegarna),
Bihoakie lantxo hau nere olrenâldi apal bezala, bai hauei, eta bai bâsogintzan
aritu diren goierritar Ruztjei.

(2) ALUS'l'17-4, J.: Àu,ikal boserriaren inguruan,1116
txea. Oñati, 1985.
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r. sÂÃrRÐrì.,A

Lehen lehenik eta beste ezer lraino lehen, az-ler'-gai izango <ìLrgun lanbidea
zehâzten sâiiìtuko gara, uÌrgituko garcn lekua cta derÌbora crc l'inkatuz. Ilehin
hauek ezagutu etâ flero, leku eta denl¡ora ho -etaD lantride hori nolakoa izau den
desklibatu nalìi dugu, ituni bibliografikoak elabiliz,

Dcua dela, lanbidca hobe eta errazâgo ulct târaztcarreD, ezinbestekotzat jo-
tzen dugu bere <l¿urtokia> izau deu basoari bLrrLrz zenbait argibide ematea. Goic-
liho baso-historiarcn gaìnean egingo dcn azalpcn honek ere jakxri bibliografikoa
izango dn nâgusiki, zcnbait datuekin. gero ondorio interesgarriak ezartzen la-
gunduko diguten geure kasako lânketa egingo badugu ere.

1.1. Ilasogintza

UZEIko Ekologia Hiztegian begiratzen badugu, Basogintza <<basoen lantze,
zaintz.e e|a ustiatzeaÌen z.ientzra eta iharduera> dela jakingo dugu. l,an honetan,
ihalduera holi nolakoa izan den deskribatu eta arakatu nahi genuke b¿rtez er.e.

Garbi utzi lrehal da bestaldc. ez dagoela lanbide bat, basogintzâ kon-
lzeptuarekin bere osotâsunean bat egìten duenik. Allo honetan lan egil'l dufenen
artean, hilu egoela ezber<ìin bcrciz daitezke:

- Bestc Ianbide bat duter'ìak, bâserritâr-mundu ingulukoak gelìienetan, eta
basoen jabe izâteagatik beltan ihardun dutenak, langintzl ùsagarri lìto-
du¿¡n.

-: llasoko gaiekin zelikusia zuten labideetako langileak, hala uola, ikazkin.
zeff|\ti , t\t'o17,, untzi,:ile. etàb.

-'llasogintzarel ilrarcluerari lìelduko ziot] langìlc espezìaldLten behanah
eraginda, sortu zilen lanbidc bcrcziclunak: baso¡¡izon eta itzainak.

Azkcl egoera honetãko lanbidcak ikutuko ditr¡gu bada zehazkiago" nahiz
eta besteâk cre ez bazterrean utzi, basogizon cdo basonrulilek etÍì i1zâinek ôsalzen
bait dute, xuxen-xuxen! basogintzari zegokion langile-rlnltzoa.



1,2, Goierri

Goieri, Euskal Instituto Geografikoak (INGEBA) l979an burutu zuen es-
kualdekako zatiketaren arabera, 19 udalerrik osatzen dute. Gaur egun, eta Al-
lzagak udalerri izaera lortu berrìa duelarik, 20 izango lirâteke: Abaltzisketa,
Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, I-
tsasondo, Lazkao, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Scgura.
Zalrlibia, Ze5al;.a ela Zerain, gtztira 38.689 ha.-ko azalera hartzen dutelarik.

Honenbestez, Ian honen mugaketa geoglafikoa eginik geratzen da.

1.3. XVIIL-XX. mendeak

Dagokigun gaiali buluz lot1u ahal izan dugun informazioa, lojikoa denez,

zenbait eta denbolan utrunago joan, orduan eta urriagoa gertatu da. Bada hala
ere, linealtasun erlazio hori nolabait hausten deneko puutu bât XVIII. mendearen

bukaera aldean, dâta horretatik aurrera datu eta jakingai proportzio haundiagoa

eskaintzen diguna. l784ean osatu zen ere, herriz helri Gipuzkoan burutu zen

zuhaitzen inbentario moduko dokumentu baliagarri bat.

Bestalde, ez dira bi urte, gure asmoetaråko material ugari, intcresgarri cta

zehatza eskuratuko digun lan bat algit atu zela: E.H.K.A.ko 1986ko Baso-

Inbenta¡ioa.
Ez da izan bada, nola halako aukeraketa lan honen azterketarako garaia

XVIII. eta XX. mende hauen artcan kokatzea.



2. BASOEN BILAKAERA

Suposa daitekenez, Goierriko basoek, beste edonongoek bezalaxe, denbo-
ralen poderioz elaldaketa haundi ala txikiagoak jasango zituzten. Aurkitu ahal
izan ditugun datuekin, eskualde honetako basoen egoera historian zehar., eta bi
azkcn mende hauétan batez ere, nolakoa ízan den azlerfzeari ekingo diogu.

2.1, Jatorrízko basoak

Badakigu Goienik, Euskal Herriaren bamran egonik, beti izan duela berezko
baso-aberastasun haundia. Besteak beste:

(.. . zaha[ek aitoúzen z',]tsrez, I-egazpiko Motxorro banenetik hasi eta Mu-
tiloa lnugarainoko guztia bagoa omcn zen, eta adarrik-adar eta lurik ukitu
gabe, pasa omen zitekeen dena.
Gauza bera entzute¡ì da Beasain aldetik ere, alegia, Salbatoretik hasi eta
Mandubira bitartekoa, bagorik-bago eta lìutsík egin gabe igaro zitekeela
dena.> (3)

Zoritxarrez, aberastasun hori zelìâtz-mehatz zertan zefzan jakiteko baliabide
edo bita(eko gutxi, eta hauek eskasak, ditugu oraingoz.

Dena dela, jakin jakin daiteke teorikoki Goierin baso naturalek berez beteko
ziúzketen eremuak zeintzu diren, baldin eta gizakiaren eraginik jasan izan ez
balute. Hauek dira, ekologian, <aintzin baso-komunitateen nagusigo-eremu
potentzialak> deritzaienak. Ildo honetatik, Goierriko maila rnenditarra (500-
600 m. gainetik) pagadien nagusigokoa da, eta maila muinorarra (500- 600 m.
azpitik) hariztienekoa. Bada Ataungo mendietan ete, aÍearen nagusigo-erernu
potentziâl txiki bat,

Nahiko fidagaritasun haundiz suposa daiteke l¡eraz, orain 4..000 urte inguru,
bertako basoen ustiapena hasi aurretik, pâgoak eta haritzak genituela gure lur.ralde
honefan jaun eta .iabe, lizar, urki, zulrar, afìtigâr, haltza eta sahatsen lagun-
tzalekiu. beti ere.

(3) ALUS |IZA, J.: Euikdl h.to-en-iar¿n inguruan,l?1. oÌ. Arantzazrì Frantziskotal. ,{rgitâle
lxca. Oñatr. 1985.
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WWIì, i989, 29 o' )

Pentsa daiteke ele, gâztaina, nlakal eta íntxaur, urrit7", gelezì. srBär cta
antzeko lìuitalbolen ageÌpena, garai beníagoetakoa dugula.

2.2. Gizakiaren lehen eraginak

Neolitoan, lehen arlzainak izar' zitc.n, suaten bital'tez. Atalar eta Uñiako
zenbait erenru beren aÌtaldeerìtzat lalre bila gorritzen hasi zirenak, betl.ako

eraikultza niegalitiko ugalick adielaztetr digutenez.
Mendeetan aullela, lut¡elriak behar zituzleu nekazatiek .iarrâituko zioten

basoaren nanùketali. I-lonela, Trikuaizti (Bcasain) eta Bidaalte (kJiaz,abal- Ze-
garla) tumuluetan aurkitu diren Eneolito eta Brontze-Aroko aizkola sentlo eta

gogonak:

<alìesnâ hajn sendo eta cs¡rczialcluak hain tnaiz aurkitzc¿ìk, bâso-botatzc lalìa
garraDtzitsrÌír zelâ pentsa crazten du, ziurraski soilune cdo zulÌ¿litzik gabeko
0rcrìlu zabalak lortzc¿ir-tc¡r cgiDak labotatrtz-at¿rko cdo ¿rzie¡rcl8k l¿rrta-
tzeko.,, (4)

(4) MUCICI^, J. Â.: ,(GizAki¡rcn lchcn âzt.!ûr¡li Coicrrin'. iD /J¿¿r¡Ltiit, u¿.tlerù botcn histot id,
I65. or., Iic¿saiD, l9tl7.

?,1ì



2,3, Erdi-Arotik aurrera

Feudalismo Gâr'atualen (1450-1880) garaian, J, Caro tsalqak lau eremu
bereizten ditu euskal isuralde atlântiarreko egitura produktibo eta biziuioldear-i
dagokionean: itsasoa, ager, silva eta saltus.

Goielri, gehienbat saltus-ela egokitzen zen, hau da. ìkazkintza eta untzigin-
tzalako egurdun basoak cla rÌeâtr:giak kokatzen zileneko ere¡lura.

2.4, XVIII. lner)deân

Nola h¿lako lehendatriziko datuak l784ean Espainiako <Marina lìeal>ak
bultzaturiko l¡aso-inbeutariotik lor ditzakegu.

<Marina Real>ak bcfi iz¿n zuen aleta belezia basoen zainketan jatria. bele
uutziâk egiteko l¡eh¡r'r'ezkoa zen egur-materiale gehienâ beflatik eskuratzcn bait
zuen.

Arreta honen ondorioetako bat. I748ko Urtarril¿¡len 3lko nendien Elret
Oldenantza Olokolra gàLr?,alzea izan zen. Ordenalìlza houen LXV, atalaren aLa

bela. hauck lilateke (Marina ReaÌ>alentz-ako ínteresdun zirclako, bisitaldiak ja-
soko lituzketelì julisdizio goierritarrak:

<(. . . ) en ìa Plovincia de Guipúzcoa las jurisdicciones dc (.. . ) Gavilia, Segura.
Zegatna, Ydiazabal, Ataun, Legoneta, Ychasondo, Villafianca, (...) B(la-
sain, (...)>l (-5).

Beraz, aipamen hauek, udalerri hauetaÌì kontutan hartzeko nolabâiteko baso,
aberastasuna bazegoela adierazten digute.

l784ean, <Malina Real>ak Estâtuko baso guztien inbentarioa egitea aginclu
zuen. Gipuzkoali dagokionez, l¡el'tako Foru Aldundiak hartu zuen bere gain lan
hau, urte hartalt bertan burutuz.

Basoen egoelari buÌuzko txostcn hauek balio haundikoak ditugu, ez bait
daukagu garai lìartako beste inongo daturik.

Alduudiak, udalerri bakoitzari bere basoei buruzko txostena bidaltzeko agin_
du zion, kasu honetarako prestatu zen forrnulario bat jarraituz. Formular.ioan,
udalelri bakoitzean zeuclen zuhaitzen kopur.ua, hauen ezaugariak, aclina, espe-
ziea, etab. eskatzen zircn,

Inbentarioalen emaitzak (6). zuhaitzen kopuruetân ernaten dira, zuhaitz_
espeziea eta kditatea adteraziz,. Kalitatea hil.u mailatan zâtitzelì da:

- Gâzteak.

- 
<Sazonados> edo adin elabilr:arrian zeuden¿rk.

- Zzt\atral<

(5) 
"lìe¿rl Oldcn¡nzî de 3l de cncro de I74lì>rcn rrarÌskÌ.ipzioâ, iD MUI'ILOÂ pOZÄ, J.M.:

l::! ûtontc ), eli,ií1?¿o (n Viztt¡),o o ncditttlot (l¿t si!ltoXIX, APóndice l, 144. or.,lisl(ìdios VizcâíDos
¿ldrzkali¡. 9- l0 zk., lìilbo.

(6) llrus MLJTILOA POZA, J.M.r Gtli)tizrad ¿ù et sigto XIX,48. or. C.4..p., l)onosriâ,
l98l.
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]. Taulâ

ZUIIAITZONDOEN KOPURI]A GOIERRI ESKUALDEAN I784EKO
INBENTÀRIOARRN ARABERA

Ìì.riâ
Haritz kopuRra Pâgo kopulllÂ

Gâz(eak Er¿rbilg Zâhârrâl( c¡rztcak Eräbile Zahanâk

Altzaga
,Ar¿rn¡r
Ataun
BeasaiD
Eni¡io-Aralar
Ezkio-ltsâso
Gaiùtza
Gabiria
ldiazâbâl
Itsasonclo
Lazkâo
Lcgorrctâ
Mutiloa
Olaberria
Ordizia
Oüìr¡riztegi
Segur¿
Zaldibia
'l-eürl\

5.514
6.',|2'1

r2.000
30.593
24.',70I
24,'.lo t

26.081
r, t38

26.466
39.240
25. r90
t6.544
36.000
38.005
t0.049
48.56'7
r 6.315
5.800

59
95

l2.000
3.069
'7 .520
'7 .520
l .030

19.609
2t .469

402
200

26.299
'7 .439

500
L l36

14.49'7
3.69',7

t'7 .'7 52
2¡ì.200

337
't6

l 600
44.543

1.300
1.300
6.035

34.2t4
4.284

r0.332
32lO
L041

310
8.000

40
532

65.807
3.710
9. r00

3
I

6'7 4.6'10
100

500.m0
452

210
359
s00

32.'1',t2

I60

49.48{ì
2,32t

25
341.340

t.0Lì0
l 000.000

352

80

45.635

24

l5.623
1.379

3.336
124

2t .934

r50

17.600
75.530

500.000

4.121
100

I)F]NT.]R A 193.69 t t'72.493 t95'7'11 2.261 .036 t.405.458 622.895

,//.i Mutiloâ Pozâ, J.M. (9)

Dirudienez, Abaltzisketa, Zega,ma eta Urbiako Partzuelgoarelì txostenak fal-
ta dira.

Badira. bestalde, zenbait puntu ârgitu beharrekoak inbentario honen gainean,
bere fidagarritasun sta interpretatzeko moduari dagozkienak:

a) Orokorki, inbentarioa egiteko metodologia bera fidagarritasun eskasekoa
da:

- Zuhaitzondoak banaka ?-enbatzelakoân, asko direlìean errakuntza
haunditu egiten da.

*- Adinaren arabelako zatiketa. erizpide berberekin burutzea oso zaila
gertâtuko zen, udalerri bakoitzak bere txostena egin bait zuen,

b) Herriaren belìâretarako (etxe etâ baserrien eraikuntzarako, burdinolen
hornikuntzarako, ...) joa zuten rnateriala ez zen iubentarioan sartu.

c) Seguruenik, udaledek Dìesfidantzaz jokatu zuten, eta beren enekurtsoak
azpjtik jo zituzten.

Ondorioz, galai hartako basoen egoera ezagutz.eko gutxi gorabeherako bicle
bat bestelik ez dugu izango honako hau,

Zuhairzondoen kopurua ez da oso esanguratsu¿r, udâlerriaren azalerarekin
parekatua edo nolâbâit edâzionâtuâ ez baldin badaukagu. I-Iau lortzeko, eta J.

Askasibarrek Gipuzkoa mailan datuak kalkulatzeko erabili zuen metodoaren ara-
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INBENTARIOAREN ÄR,4.IìIìRA

Herria
Caztâinondo kopurua Bcstcen koPuru¿r (+)

Gâzteal tsrabilg 7,ahaÍak Câzteâk Erâbilg ZahaÍak

Allze.ga
Arama
Atâun
Beasain
Enirio-Aralar
Ezkio-ltsaso
Gâintzâ
Cabiria
ldiazabal
ltsâsoùdo
Lazkâo
l,egorretâ
Mutiloa
Olabemia
Ordizia
Ormaiztogi
Segûlâ
Z^ldlbiã
'Z*tai¡

23'l
3.965
4.000
3.354

6.584

s2tr
2.050
2.'t4'l
8.448
4.451
1.314
7.000
4.831
2.'73'7
l ?00
'7 .2't2
2.ffn

9
2

50
304

t .926

176
8.698

24.850
8.679

2 AOl
7.591

2.630
3

4.085
500

7.000
25.21',1

r30

12.106
4.230
9.894
2,600
8.831

996
8.000

680
l 700

l0.400
8.269
9.29'7

89
906
809
t62

2.295
287

4
50

1 .694
691
'741

t46
415
504

'79

't67

4t2

43

t34
MI

345
t3'l

I
'7'7

53
63

800

41

,0

556
306

LO52
700

l.200
92

'70

I
1.246

1 .232
t53

,t:

37'7
418

DFNFRA 6't .902 58.325 I13.995 r0.05 r 3.007 6.961

ZUHAITZONDOEN KOPURUA GOIERRI ESKUALDtrJAN I784EKO

/¡.. Mutilo¿i Pozâ, J.M. (9).
(*) Bcstcak: inlxâlrrroodo, lizâr, ârte, zumar, gcroziondo, lcrtxun, sâgâffondo cla pin[âk,

bera (7), bi bide janai daitezke. Biak dira oso arriskutsuak, baina ez dute beste
trataerarik onarlzen:

l. bidea: adinaren arabera, ondozko gazteentz,at 400 ondozko/hâ. den_
tsitatea suposa daíteke, 325-300 ondozko/ha. helduentzat, eta 100_
1 50 ondozko/h¿. zahaÍentzaL

2. bidea: aldiz, espeziea hartzen badugu kontutan, honako dentsitate hauek
suposa daitezke, batazbeste:
27 7 ondozko /ha. hariztieltzat
200 ondozko/ha. gaztainadientzat
325 ondozko I ha. pagadientzat
250 ondozko/ha. gainontzekoentzat

Bi bide hauetatik lortutako emaitzen batazbestekoa egiten badugu, udalerriz
udalerri zenbaterainoko baso-sailak genituen jakin tìezakegr.r, lehen aipatu ditugun
oztopoak oztopo (8).

(7) ASKASIII^R, L: Lo.t ùtontes eù Cuiptizcoa, (ìipuzkoako Foru Aldurìdiâ, al.gitaragâbeâ,
1978.

(8) Ik. S,{RRlEGf , Mikel Eu\kt l.leníkobdtua ¿tu untzillintza, Gi¡tuzkoako ittas-nuteorako
zenbair apunte, 19. or., Argit¿lragâbea, 1990.

(9\ Guíptizcoa en el siglo XIX,48. or., C,A,P., Donosriâ, 1981.
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HI]IIIìIA tsaso¡ (lÌa.) Bâsoa (%)

Allzaga

Atauu
Ileasain
Enirio Arâlâr
Ezk¡o-lts¿so
Gâirìtza
G¿biria
ldi¡zabal
Itsâsor'Ìdo
Lâzkao
I-egorrct¡
Mutiloa
Olaberriâ
Ordizia
Olm¡iztegi
Scgura
ZalcLbia
fu:t^iù

160
t36

s 880
3,002
3.44.3
2.126

582
t.4't6
2.959

999
t.t62

861
857
687
573
6'/ 4
923

L679
1.057

50

3. 14¡
u6tì

3.443
152

1

43',7

t6'7
323
I Iì9
5'/ 7

t23
230
155
133
7'Ì2
232
225

3t
34
43
29

100
,7

0
30

6
32
l6
6'l
t4
33
21
20
Iì4
t4
21

DENI]IìA | | .26'/ l9

3 ì'^ìrlâ

GUTXI GORATÌIìIIIIRÀKO B,{SO",{ZÀLERAK GOIBRRI BSKUÀI,DIIÄN 17848ÄN

Egileâk lândutakoak, J. Askasib¿ìrren nrelodoâ crâtriliz-

Ohaltu behal da e1€, emaitza hauek loltzeko elatrili diten udalertien azalerak
gaul'egun dituztenak direla. I3eraz, l784etik hona azalera horiek ez direla âldatu
suposâtu belìal izan dugu.

1.,2. et^ 3. tâuletân ikus daitezke datu guzti hauek, t.napa erâkusg¿ìrri bât
ele egirì delârik (lkus 2. irudia).

Nalìiz eta datuoi elnandako trÍìtaerâ tìalìiko artiskutsua izalì, lortutako etnaitzÍì
(¿/o 39) nahiko arrazoizkoa da, garaì hartako Gipuzkoako baso-azalera a/a 25ea¡
kalkulatua bait dago (10). Ez da astakeria, Goierri l¡ezalako esktlalde menditsttan

azaleÌa hau haundiagoa zela suposatzeâ.

2.5, Basoen âtzer¿ìkadâ bortitzà

Ikusten dcnez, rreDdielì goll iketâ erabat aurreratua zcgclen dagoeneko XVIII.
rrencle honeu azkenaldea¡r. Basoerì desâgertze-bilakacra honek aurreta.iattaituko
zuen, nal'ìiz eta cgitcn ziren haritz eta gaztainondoet) landaketek joera hau ueurri
l¡a1can lcundu.
Atzerakadalen elagile nagusiak zeintzu direrì aztcr dezakegu jaltaian (l I):

- 
i,fr) osrauslur,l\,l.t Lo[ nlontts(n (;uiptiz((.td, GiÞúZltoilko Forr 

^](lulÌdllÌ, 
al.8iflrâg¿tbcn.

I978
(ll) lk. ASK,A.SIlì,Alì, J.r (lliskniâ Fincsl¡l dcl P¡ís>, 60. or. , ,'ú¡'¡r¿l¡.r/r S¡il¡ l. irlet, [{or.

l)onosti¿r, 1981.
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%lo-25

%2s-50

> Eo50

I Abaltzisketa
2 Arama
3 Ataun
4 Beasain
5 Enirio-Aralar
6 Ezkio-Itsaso
7 Gabiria
I Gaintza
9 Idiazabal

l0 Itsasondo
ll Lazkao
12 lægorreta
13 Mutiloa
14 Olabenia
15 Ordizia
16 Ormaiztegi
17 Segura
l8 Urbia
19 Zaldibia
2O Ta,gama
2l Zc¡ain
22 Altzaga

2. lrudla. B¡soen ¡z¡ler¡ Goicrrln, 17E4. (Egileak landutakoa),

a) Burdinolak

XVII, XVm eþ XIX. mendeetan garrantzi haundiko bihurtu zen ika-
tzegurraren kontsumoa, basoetan sarraski galantak eragin zituena. Goienik era
berezian pairatu zituen pago-egunaren (batez ere), gehiegizko ateratzeak. Izan
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ere, gulc bâsoetan egu ugari, cla 'Zeïàin aLn Mutiloako bLrrdin rneategiak geni-
tuen. Ilouek bultzatu zì.ren l3easaingo lgartzâ, Olâberriako Iurrc eta I-azkaoko
lribe l¡ezalako burdinoleu agerllen eta indaltzeâ.

Adibide gisa, Bcasaingo lgarlz,ak, urteko 1000- 1500 Kint¿rle Me tlikoen ar-
teko burdin ekoizpena zuen (12). Datu honetâtik âtera dâiteke, unero 65(r h¿¡.ko
baso azalet¿ moztu behal zelâ aipatù lrurdinola hori egurrjkatzez hulitu ahal
izatcko. Goierliko pagadi gehienak, Aral¿rr et¿¡ L.iz¿in usti-Otz.¿rurtekoak ezjk,
ilrazkintzak e|agindako pãEamot;.ez osatuak dâude.

b) Nakttza.rilza

lJizlanlegoa haunditzearekin bâf, zek¿ìle eta Ìalreen bcharra alcaB,rtu r.lìitcn
zen. Floncla, attoareu ir-itsierak lutrerrikcta lrelrietara behartu zucn goicrlitll lt'-
hazaria, basocn kaltet¿rn.

<:) Gehi<: gizlto (rrtzunlztt

Mcndiet¿n kalte larriak soltù ditu gehiegizko lârrctzeâk. l.lonela, Gctatiko
Bâtzâr Nagusiek, 6. Ilalzalrean erabaki haLl hârtu zuter l776ean: Probintzi ba-
lruko edozcin tokitân askc lanatu zczakctela altalclcck cguzkitik eguzkila. Jo
kabide honek galera izugalriak ekarri zituen nìendienlzat. nâlìiz eta gcloago, kaltc
hauetaz kontu egilì eta aberee¡rtzat lnugak izerìdâtu ctâ '¿]'Tt7,aDL7,a, alautu zuten,

d) U ntzi gintzu

Bctitlanik ¿ìtera izalì da egun a Goierritik itsasertzeko untzitegietarako, <Ma-
lina Iìeal>ak l¡ertako basoak âipatzer] zituelarik, lehen ikusí rìugun lrezala.

e) Inaurkincn af(.rdÍt:¿(l

Antzinatìk ater'â izan dila lrai ganaduaren azpiak cgiteko orbel, garo. otc cta
bestclako gaiak, bai berc -iatenarcntzako kimatzen zilen hostoak ere. ìikintza
hauck^ kaÌtc¡¡alriak gerlâtzen dira^ baso-iugulu¿rcrl lxilotzeâ bait dakal'te.

./) Lege d.asontorÍizelzdi lcdk

K:rsu asholal, inbcrtil.rìtítho dirua( ¡ir-csaka L.icrresluratzcko âsnoz, cìcsa-

n¡ortizazioak zjrela lredio .jabcgo Jrlibatura pasa ziren mend iak, clcn[¡o¡a l¿¡lrun ean

rìstiatu eta ¿¡arbituak izitl z.iren.

(l)) lk. QO7.AI.O..l I ; l-OPl:iZ, 14.Â , tJRlli^c^. M.: "lÌrrrdi,ìolcrarik lirbrikcr¡rr". ìn
llcasain, utlalerri bdt4t hìttot-ía, 1ì9. or., ìlqÌstÌi0, l9u?.
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ll) ¡ldrifz(t cld gozl.(rínflre !!difzu.li

I 870etik 1920r'a baso-aborâstâsuìì¿lren cìesegilcan pal.tc haÍu cìuen beste falt-
lore bat cla, Ciarrantzi iraundikoah ziren halizti etâ gazt¿ìinâdiak, bâi egurra et.a

b¿i crrl¿rlc:r zituz-tcn Iì'uituengat.ik. Baina bch¿rr cz bezalâ iuaustcak, eraíkuntzarakct
ondozÌ<o l¡ik¿rjncnâl( ¿ìleratzcÍìk, eta t¡ndorioz. urendian kaxÌtal-renak nzteak, gair
tzei a[eak ireki zizftie albolacliarcn ahù]tze bât bult7.¿tlu zrìten. L]aztainaren tinta
ctâ h¿ìr'itz¿ìren hauts zuria edo oiclirrn ak sekulako salraskìa bùrutì.] zul.eil oso cpo
¡nolzeân.

h) Iluso crrelectuk

,hrlzau tzarcl( iu bat cjÌiten duljn âktibitatea (lâ hilu, ¿t¡bcltâl(leentzat Ì¿¡rrc bcr¡-i
ct¿ì xírììrì.ìrr¿ì):cir âtzeliií cgitcii zcna. llonela, l907an- {ìipuzkoako <{_--onrision
Piovincial" zr:lahoak, ìrüso.jaztija ?-iurtatu bifartean, errctako mefidiet¿rn laircketâ
dl:bl:krtu bchar iz-¿n zlrcn.

2"6" XX" ¡ne ¡ldeko [¡i¡ss¡-irar¡[tza

XX. nrcnilcal nolabaitcko <b¡s<¡-illlullz¿> gcrt¿ìtzclt ila, bai {lt¡ier.ri eta bai
(ìrpuzkoa osoan. lraultza honen czaugarri nagusia mendc hasjerafìk 50.eko l.r¿-
rra|k¿rrìalarlc cn¿rn zen bâso-s¿rtzecn ugalkcta iz-ango da. Gara¡rcn haÙ, bat egiten
dutcrì bi gclt¿ìcren cmaitza izan¡to rìa:

-'- lbrLl Aklundi¿h mcnde hast¿ìpcneân mat.txal] .jar.r.i zucrÌ baso-sârtzc po-
litika, Gcrraoncktan <llistlito F-orestal> ct¿ì (Patrimonío lìorcstal> clela-
koeh janaipela euran ziotciarik politika honì. l.lostozabalclun basoen a.
tzerakada lal|iak ota alfèrrik zeuden ot¿rlur sail zab¿rlcn esislentzi¿rk kez-
kaiì.rta. r:spezic k¿r'rpotaucn (konifil.oak gehienrk) cL-rrbilera bülf zatu z_utßn
zuhaitz-âldak etet¿n.

-.-- Probintzi¿uen indùstriiìltzc etâ ur[]arìizâlzc ¿r¡rrrcr¿korla. zcinah basoare¡
eginkizunarcn aldaì{etâ l)ai ckarriho clucr lancla-espazioarcn barruan.
Nekazarilzarcn cspczialtzcak etâ nrod erniz¿ltzcaìr, lekazal ererrruaren gu-
txilzea. ctâ olulolioz, baso-s¿rilcn zal.¡:rltzcir on¿ìrtuko du. ]Jcslalde,
i)ldustrialtzeal( baso-gaiel esk¿rc¡a haundituko (lu etâ intsinis pinuarcn
aklal(etâk iirbertsio erakargar¡l bíhultuko dìra baso..jabccntzaf ,

60,cko han¡rhadaho i¡cJustri eztalìdak abì¿rdula haunditulio clio garapcn
houi.ett noranahi hc.lâtzen c!iri:n pinu alclaketa h¿ruek. (ìoicrrjko paisajca sakonki
ilxr.rfaldalzerâir:r.Ì iristen clira.

2,7. (ì iuirrfrtl etryiela

Ar,irrr:ho era¡lile ot¿ì gorllbcher¿r 1¡i-rzlien onilorio da gaurko gure b:rsoeu egoe.
ra. OaLrrko egoera honen berri izatcko, itun'i czinol¡ga dugu 1986ko E.ll.K.A r,o



Baso-inbentarioa (13), hulrengo datu guztiak i bentârio honetâtik atereak dire
larik.

2.7 .l . Lur-azalaren erabíl.era

Goierriko âzalerâren 38.689 ha,k honela banatzen dira erabileraren aldetik

Ikusten dcnez, basoen azalera oso galrantzitsua dugu gaul egun, orain 200
uÍekoarerì ondoan behintzat. Hau, basogintzak gure eskualdean duen ala izan
lrehar lukeen pisualen adielazgania da.

Bcle aldetik. <Baso zuhaiztua>ren egoeta erakusten digun taula hau daukagu:

Esan daiteke, belaz, basoa balio onekoa dela, gelìielìbat tantaiez osatua
baitago.

2.7.2. .labagoo

Jabegoari begira, gehiengoa partikulanei dagokie, basoen antolaketa eta
kudeaketan hcjnek duen eragilìâ kortutan hartzekoa delarik:

Alduudiarenak
Herribaso kontsorzio-gâbeâk
I lenibaso kontsoltziodunak
Partikularrak

132 ha
5.899 ha

511 ha
31.913 ha

(I3) EUSKO JAURLARTI'ZA

1(¡

7 .ll2 ha.
I .987 ha.

831 ha.
2.131 ha,

26.627 ba.

o/o 18,38
Va 5,13
o/o 2,15
7a 5 

"51o/o 68.82

Sabia .....,......
Landarea
Txrraka ..........
Tantaia .......,.,
Soildua ..,,......
Zapa'rak
Urbazter'¡ ekoak

963 ha.
1.61I ha.
4.07',7 ba.

18.600 ha.
l. 105 ha,

47 ha.
224 ha.

7o 3,62
o/o 6,05
Vo 15,31
o/o 69 ,85
% 4,t5
o/a O,l7
la 0,84

E.H. K.A.ko I 9¿16 ko 8.1¡o - ittbctltarlo¡?, Gasteiz. | 988.



Il¿clira Goielrin jabcgoarì clagokionez. izacr.a bercziko bi Mankomunitate
crako mcnclisail: Liuirio-Aralalkoa etâ lJrbjâkô erlo Cìi¡ruzkoa-Ar.al¡ako bi par-
tzuergoâk. Mentli-sail hauetan, (ioierriko lurralde altuenak dircjarik (l.000 rntik
gora olokorrean). baso¡ eta artzânfzarako larrelckuak elkar harrcmanetan bizi
jzan clira mendeetatr z.elÌâr, bcrciztâsun oso intcrcs¡¡alr"i¿ìk dituzteùâk eta gaur
egü¡ ere L¡alazkâk sortzcn .jârraitT-cn dutenak.

2.7..ì. IÌ;pc;:ickukt¡ b¿tt¡okt:Íu

Iispcz-ien l)â al(cti1 azterlzcù ltarìLrgLr, houil'crocn na¡¡usitasuna naba¡nen¿r
d¿, ciã llaucn arÍetn iltsjtris pinuair:ira. Il.ostoz¿rblìcll arl:eân pâgoa cla uglr.icna;
ha¡itzarcn csliasìa. bol¡rì zegozkion saiÌa1i ¡rinudick, ne[azalitzah etiì ererì]u Iìi
ritarrck hail.u iz,¿ilt;lri zor zalo:

lùlsiìiis pinu¿ ...
Alcrtzea .........
Lalizio pinua ....
lloLrglas izcia ,,.
Pinu ¡¡orria ......
IJcste konilìr'o¿k

DENEIIA KON I}:II']IìOAK

Pa¡ìoa ..................,
Llaritzâ l- Pagoa .......
ll¡r'it2a .,....
Iìâritza I l loskrzabalak
Gâzf ?ri11â

Artea ....
Ilar-itz amerikarla ......
llcslc hosloz¿ìl)alak ... .

DIi'NEIì A I''IOS'IOZAT]AI,AK

rì,4,¡ìo Mrsl'()A

I'7.15'/ l"ut. %' (¡(¡,7

234 ha
88?. h¿

ó,1 I hit
354 ha

l.]9 ha
298 ha

6.0-57 ha

847 ha
629 la
290 ha
152 ha

t?-4 ha
I18ha
469 ha

%
,r/r,

(,/.,

,/(,

Vt,

49 ,7

q0 32,6

a/a 2.7.7

'L \ )
ak 7.4
% t,l
'y'a 0.(r
ol, 0,5
% 0.4
%, 1.7

tl.686 ha

I It4 ha 0"7

(ìI IZ'f IR A 26,67] htt (n, 100,(l

ll¿rd¿i beste jnbc¡lario bat. ICONAk ûipuzkoari dagokionean 197I a¡ bu..
)ìrìtr.rir. 1)ain,l cz daJç¿r Cìoienr Ìnailt)kó d¿ìhtì'ikr. llena di:la, ikus iJaìtcrke lgTlfik
1986r-a 6i¡nrzkoair cz cleìr os¡:rr..zicit artcko azalcren dilc¡-clnl¡.iar-ilç itil-tafi ¿ipe âs,
gorabcllcra txiki batzu besterik..



2.8. l1U eta l986ko egoeren arteko konparaketa

l784ko inbentarioaren nola halako datuei egin diegun interpretapenari esker,
hauek l986ko inbentarioaren emaitzei parekatzeko aukera interesgarria daukagu,
baldin eta zenbait puntu gogoan hartzen baditugu:

a) Bata, l784ko datu haiek, beste zehatzago batzuren 4altan, gutxi gora-
beherako informazioa eskaintzen digutela, eta ezin har ditzakegula modu
zoÍrotzean. Honela, <besteak> zatia bereziki azpibaloratua dago inben-
tarioan.

b) Beste bat, Abaltzisketa, Urbia eta Zegamako datuak falta ditugula
1784erako. Beraz, konparaketa zuzen bat egin ahal izateko, hiru gune
hauetako basoen egoera beste guztien arteko batazbestearen berbera zela
pentsatu beharko dugu. Hau dela eta, datu guztiak portzentaietara pasako
ditugu.

c) Azkenik, espeziekako sailkapena ez da berdina bi inbentarioetan. l986ko
sailkapena 1784kora egokitze-bidean, zeÍa egin dugu:

- Haritzari, <<Haritza * Pagoa> eta <<Haritza * Hostozabalak> mul-
tzoen erdia gehitu.

- Pagoari, <<Haritza * Pagoa> multzoaren beste erdia gehitu.

- Koniferoak, denak bat egin.

- Gaztaina, bere hartan utzi.

- Gainerantzeko guztiak, <<besteak>> multzoan sartu.
Honenbestez, datuak irudikatzen dituzten bi grafiko eraiki dira, garbiago

azter ahal ditzagun (1. eta 2. grafikoak).

(Vo 25,4) Pagoa

(o/o 61,3) Zuhaiztu gabea

(Vo 9,0) Haritza

(o/o 4,0) Gaztaina
(o/o 0,0) Koniferoak

l. graflkoa. Goierriko lur.azaleraren er¡biler¡ l7E4e¡n. (Egilearena, l784ko inbenta¡ioan oinarrituz).
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(% 16,8) Pagoa

(7o 3l ,2) Zuhaiztu gabea

(% 45,8) Koniferoak

2. grafikoa. Golerrlko lur-az¡leraren er¡bllcra l986ean. (lrurria: E.H.K.A,ko l986ko BasoJnbentarioa).

Argitu behar da, <{zuhaiztu gabeu atalaren bam¡an sartzen direla, bai nekazal
lurrak, bai sastrakadiak, lur alferrak eta erabilera mistokoak ere.

Badira, konparaketa honek isur ditzakeen ondorioen artean, aipatzeamerezi
duten hainbat puntu:

A) Læhenik eta behin, azken 200 urte hauetan, basoen azarera ia bikoiztu
egin dela ikus dezakegu, To 3ltikvo 6lera pasa bait da. Gehikuntza hau,
noski, zuhaiztu gabeko azalerarcn bizkarretik egin da, hau da, basoek
nekazal lurrari eta sastrakadiari jan dizkiete lunak.

B) Basoen azalera bikoizketa hau, lønpotar koniferoen erabileraren bitartez
lortu da, bertako zuhaitzezosatutako sailek atzeraka egin duten bitartean.
Gaur egun, Goierriko basoen Vo 66 inguru dira konifero-sailak.

c) Hostozabalen artean jetsiera erlatibo haundiena jasan duen espeziea,
inongo zalantzarik gabe, gaztainondoa izan da, berrehun urte hauetan
Vo 87an gutxitu baita estaltzen duen azaleru.

D) Bi hostozabal nagusiei dagokienez, hau da, pagoa eta haritza, bien artean
vo 34a inguru suposatzetik, vo 2ora pasa dira, beheraknda nabarmenena
haritzarena izanik (Vo gtik Vo 3ra).
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3. T}.ASOG[N'['ZAR.IIN ETT,AK^A.trRÂ

Goierriko basoen egoerari buruzko ikustaldia egin ondoren, zera es¿rn de-
zakegu, alegia. basogintzak iz,at rtela elaginik baso-egoerzr horretan; eta oldai-
nez, baso-egoerak ele bazuela, etâ ducla, zerìkusilik egiten den basogintzan.

Ez dira inondik ere berdir'ìak, gâul egun pinuclietan egìten diren lraso-lanak
etâ orain tnende llatzuk pagadietan egiten zirenak.

Orain alte. basogintza kontzeptual( izaera ekoizlea bakarlik zuen kontutan,
Basoen heltrulu ía bakana giz-akia zenbait gaiz holnitzea zeu; hala nola. zura,
suegurr¿l, fì'uituak (gaztainak, ezkurrak. ...), ganaduaren azpitarakoak, gana-
jâtenâk, ikatzegurra, elab,

13aselritar olok egin du beti nolabaiteko basogintza, berc bizimocìua
superbizitzarena zen neurrian askoz gehiago egin ere.

Dena dela, azken mendeetan, etâ gâudelì horìetan batez ere, aipatu dugulì
baso-iraultza dela bitarte^ basogintzarekilì zelikusirik zuten lantrideak espczialdu
egiD ziren. Honela soltu zi¡en basornutilak edo basogizonak (baso-lrotatze:rren

eginkizuna zutelìak), itzainak (baso-âteratzea lanbidctzat zcukatenak), z-erlari¿¡k
(basoko egulra tâbloi eta ântzeko gâi trânsformatuetan eraldatzen zutenak), ikaz-
kinak (egulrikatz egíleak), zestâgileak (otargilìtzan zihafdutenak), untzigileâk
(untzigi zarâko lan egiten z-utenak), ...

Jarraian, silbikultura edo oihanlantza ohizkoalen (hau da, basoa ekoizle
hustzat hartuz) b¿un¡an lekua izan duteu lanbiclcak aztcrtuko ditugu.

3" 1" ïlâso-sârfzea eta zainketa

Ikusi dugu. ur:te etâ lnendeetân zehar', hasi burdinoletalako ikatzegurralen
belì¿ìrlak eta gero untzigintzÍìr'ako z-uhaitT--botatz.eah oraginìk. I:irskal Iierriko ba-
soek schulako golritzca jasan zutela. lloncn aurrean. h¿rriztiak bere one¿n eta
behar zen ugarifasuncan Ìnântcnduko zitr¡er ncun'iak har[zcâ prerlriazkoa eta ezìn-
beslekoâ süerlâtu zen. Neurri h¿ìuen aflcâlì, baso-sârtzeíìk eta baso-z¿ìinkctâ uler-
tzen dira.

I-¿rn hauek ez dila Iangile espczialduen eskutan cgou, baìzik eta tokian tokiko
lur-.ìabccn aldurapean,
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Dena dela, untzigintzarako ustiatzen ziren hariztiei dagokienez, eta espainiar
erregeek alor horretan zituzten interesak dìrela medio, jakin badakigu, 1547.
urtean Doña Juana eta Don Carlos eregeek âgindu zutena:

<,..e1 que en Guipúzcoa y Vizcaya code un árbol, ponga o plante dos
previamente,,.). (14)

Ez dakigu agindu lìoni jararnonik egin ote zitzâion ala ez, baina l548an,
Grpuzkoako Batzar Orokorrek erâbâki hauek hartu zituzten (15):

-.'_ Botatzen zen zuh'àitz bakoitzeko bi edo gehiago aÌdatu behar zirela.

- Egurrikatzetarako ezilì zen zuhaitzik bota, burumoztu baizik.

- Kontzeju bakoitzak 500 haritz eta gaztainondo aldatu behar zituela urtero,
harik eta probetxugani ziren lur'-sail guzfiak basotu arte.

l563ko lnaiatzean , Bizkaia, Gipuzkoa etâ Cuatro Villas-eko Korrejidoreek,
untzigintzalâko ziren hariztien aldaketa-lanetarako aneta haundiagoa eskatz-en

zien erlet dekretu bat jaso zuten. Dekretu honen arabera, zuhaitz-aldaketa eta

hâliztien zainketan eman zen ezaxolagabekeríagatik egin zuen behera untzigin-
tLak, età itsasertzetik edo ibai nabigagarrietatik bi legoatara zeuden heri eta
jurisdikzio guztietan zuhaitz-kopuru bat aldatzeaz alduratu behar zuten.

Ez deritzogu bide okenekoa, gorabehera sta zertzelada hauek Goier¡i es-

kualdean bere zerikusia eta eragina ere izan zutela suposatzeari.
1748ko urtarrilaren 31an, D. Zenón Somodevilla y Bengoechea, Ensenadako

Markesak, Fernando VLaren Ministrari zelarik, Mendi eta Mintegien Ordenantzâ
Orokorra bultzatu zuen. Ordenantza hau balio haundikoa zaigu garaiko basogin-
tza, teorikoa besterik ez bada ere, ezagutu eta az.tertzeko. Hara zer dioen Erich
Bauer-ek honen gainean:

(Cada lugar tenía la obligación de cuidar sus montes con esrnero. (...) Los
fueros se derogaron y quedaron sustituidos por esta ley de 1748, con la
excepción de Guipúzcoa y Navana, para cuyas plovincias se dictaron en los
siguientes años leycs especiales, basándose en los viejos fueros, tan acre-
ditados, soble todo en la Ordenanza de la Hermandad de Guipírzcoa de 17
de sctiembre de 1457, una de las primeras y nejores de su género en Eu-
ropa.> (16)

Baso-sailen jabe zirenen ârtean, ohizko langintza r?,àn z,en mintegiak edo
nuttegiak (Goierrin esaten zaien bezala) egiteâ. Gehienbat, hâritz eta gaztainon-
doen mintegiak egiten ziren, halen mâteriala eta honen fruitu joriagatik batez
ere. Honetarako, lur oneko eta babesean zegoen gune bat aukeratzen zen. Zenbait
kasutan, iparraldeko haizestatik gordefzeaûcn hârresi bat egiten zitzaion minte-
giaren alde horri. Itxura honeko zuhaitzen ezkur edo gaztainâ-ale scndo eta

(14) llAUER, f:: Los ntontes de lis¡>aäa tn Ia Ilistoria,54. or., Mirlistcrio dc Agricultuta,
Mad¡rcl, 1980.

(15) Ik. IIAIìKHAM,M.: <l-a coùstrucción navâl c¡ Zunaia, 1560-1600', ìu /7\ASOA bil-
duûr¿!,3. liburukja,234-214. <¡t., Etor, Donostia, 1984.

(16) BAUER, E.: Los nontes de Etpqäa eù la Hitþtìo,59. or' , M. (ìe AAricultr¡ra. Madlid.
1980.
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osasuntsuak aukelatu, eta udazkgnean ondeatutako lurrean ereiten ziren negu
inguruan.

Mintegiak zaindu egin behar ziren, ongarria emanez, belarrak eta sasiak
garl:ituz, bakanduz, etab,

Landareak billaldatu oncloren, ala ez, luz.era eta lodiera jakin bat hartzen
zutenean, mendian nahi zen tokian âldatzeko prest zeuden.

Alalal inguruko eta Lizarrusti-Otzaurteko pagadiâk baso garai edo tantaidi
moduan tajutu etâ ustiatu izan dira, hau da, eguffa atera behar zen bakoitzean
zuhaitza ipurditik bota, etâ bere lekua, bertan eton'itako ala mintegitik ekarritako
landareek betetzen zuten. Baso hauek pagolizarrez osatuak dira.

Goielliko gainontzeko basoetan ordea, euskal isurialde atlantiar guztian be-
zala, modu edo tlataera tìahiko berezia erabili izan da.. but umotz-basobera, hain
ztlzen erc (<rnonte bajo tratado por haslnochos), <taillis sur tôtards>). Basoaren
eraketa hau, bettako baseüitaÌ'r'ek zituzten behar guztiak åsetletctze nahiari zor
zaio, basoâk ganadualentzat elikagaiak, suegurra, egurrikatza, zura sta beste gaí
batzuk erlran behal bait zituen.

Eraketa honetan, zuhaitzak tal'te haundiaz àldatzen ztren eta 2,5 ala 3 me-
trotan bururnozten ziren. Mozketaren ondol.ioz, zuhaitzari osatzen zitzaio]û buru,
moskor edo enborretik gero Isuruadarrak bihurtuko ziren altzuma ugari sortzct.t
z.itzaizkiott (ikus 3. ird.), Buruadar hauek dila aldika aldika moztu eta ustiatzen
zilenak.

Era honetara, zuhaitz burumotza zuhaitz mistotzat hal dezakegu: a]de batetik
tanfaiarcn ezaugarriak ditu, gerria hazitik softutakoa eta nìaterialetarâko bait zen;
eta bestetik, txara izâera dauka, buruadanak basoberaren nloduan etâ epetan
mozten bait z,aizkio, zepako adarrak bailiran. Gaine¡a, zuhaitza luzera horretan
burumoztean, adar-kimu berriak ganaduaren aho menetik urruntzen z.iren.

7.^i\ak,
Zuztrì âk

¿.¡ku¿llcan, 1989).
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llullmotz--l¡asobera tr-¿ìtaera honctau. l.ìrozketak bi ßratat'â egin zitczkecn:
alciiko, buluadar-ercliak mozt.uz-, ala alcliko. bueltan 25 zm baincl gehiago zirenak
bakarrik nroztuz-, gainerâlìtzekoak bertan utziz. Mozke tlt-alcliak lredetatzi, ha:rar
ala harrabost rìrtero egiten zileu.

Pagoak, har-itz-ak eta ga7-t¿Ìinor]doâk zirerÌ flelìienbât tl'¿ìtaerâ hâu.jasaten zu-
lcirak. Bascn'i, boldâ efâ sârobe inguruetâko liz-artak ere ikus d¿rilezhc bururnoz-
futâ, gânaduâri lrostoak.jaten em¿ìteko kiûìâtzerÌ bait z-ircn.

I-lenen azaldu clitugun basoarer bj tratacra hauek, b¿rchrle bere islada ìcxi
kografikoa crc. Bc.ste hìzkuntzct¿rko (cspainicra et¿ì friì lsesak behinrk behiir)
baso-terrrinologiek ez. bez.ala, Cioierliko eüskârak tlatâera bakoitz¿uì ze¡¡ozkion
zuhaitz-crak bereiT-ter'ì difu, ohizkoenak zjren cspczietân, H<tnela. pogolrrotzcr efit

¡sttgolizarra dauzkurgu, gût:tuit1otl¿oLr et,r g(lztain-üicrtaka, J¡a.ritz¡t Èl,ir h(1ri1z-t(ut-
tain (17).

Goiefli aìclc¿rn crc osr¡ z.ab¿lclu¿rk izáu dira otâritirtzat ¿rko m¿rtctiala cmalck0
xedea zuien lxârâ sailâk, cdolâ lrxarâkak. Liskuarkì gaztain:ìrcnâk i7-¿ìl.en dirâ, cta
5-7 urtcÌz bchin (Matxinbentan) .jo cdo Dlozfetr zi]'en zepatih. Askotan, h¿ìLìetak.o

sail bat bota oiìdoren cl-nl]tzcn ziren altzum¿r beniei ganacluak halterik e¡¡in ez
t-icz,ùen . unontzi (18) izenoko nlrì1iÌ g¿izteak jârtzc'n z"ircn g¡naclu-zainkct¿r lanetan.

Äur¡etih csan clugLrn bczala, n.ìcnde honelân kanpolco koniferoen strl.zcali
lì¿ìsi eta ugaldu ziren gure eskualdean. I953an dagocncko, Zegam:rk 511 h¡. cta
Gabiriak 421 hn. zituzÍen koniíìr'oez jantzíta (i9). Coierri mailan. ,1..?84 ha.,
lrau da. lr¡rr-alclearc¡ (h 12.6¿ zen konif'eroei zegokiona.

Pinu-s¿utzeek. basoalrlì ustiapen-noclu berri bâl sì.rpos¿rtzen dutc, nek.âzal-
espazioaren n.ìcrìpc¿uì cgotcali uzlcn l¡ail dio, eta adiera trerri l¡¿il hartzcn. l.,cher
lehenik. basoarcn ohizko ustiapen moldeekin batcre zerikusirik ez duten berarizko
teknikak eskatzen dituelâko. Iìta bigarrenik. pinu eta beste konileroen aÌclaketak,
jabeari etxeko ustiapenc¿ìn kxtutal<o bali¿bideak inclartzcn dítucr diru-sarrer¿¡ bat
eta aurtezlcko bide bat suposâlzen ducn cpe luzd(o irìbeltsb interesgarria dire-
lako. Ilonenbestcz, baselritar munduaLen lorpen garr antzitsu tzâl har daitez-ke,
inclustli-hilitar rnunduíìk eza itako bizitza-baldintza berrjei ¿rulre egìn alial iza-
teko.

Zuhaitz espezie cxotiko hâuel(ir cgin cliren b¿so-sartzeak, zolrozl(i begiratuz
gclo. nolâllaiteho Dronokrìllibotzat har daitezke, bestc lâllole l)at gchiâgo bait
dira, noski, nrencìian cgiten den labole belez-ia.

llada, âzken urfeot.alì Coierrin. eta Zegan a irlgunrâÍì batez elc, asko zatraldu
clen baso usÍiâpeìr rrot¿i berri bat. basogintza cta nekâzâlgjntzaren ârteân kokatu
claitckcen¿r, el¿ì cn cntagâr'ritasuli haunclia esk¿ìirlzerl cìuena: ¡tabon-zuìraitzen

(l'l) M¡lxi)rbcntäko OLo'l)arrcu^ b¡scrriko Jrìâlì lllxczârrcturcìrfianrJiìi jirso dugu, oDrìo¡en l)e
n-icrrririlc gchirgok L)¡ic2-f¡1il¿- lk. S¡,1ìRlIfì1, Nlikcl lltt.sollintzt:lt'ttiinoloßi¿)tr1 l¡ílke¡a ¿¡a ¿:
k|kdu Goidti ¿sl¡ualdtdn, ar¡11t4la¡,a Lrr:;r , \4.rd,il, 1989.

(18) 
^gLrsljn 

l-il$¡ (7ll rìdc), 14ô1xi¡bc)rtalio Z-ùrnctlì Lrârcirilioâli jâliiì1ùrâziliìlior ilì9 L5)- lk
SAlìlìlLiCl, Mikcl: Batogintn- l'c¡ nti)1olo g¡ct L:t1 hilAdt ?tu tlt:tctkrfd Caic¡'ti tsl¡uulltan, ¡stitl
râllililciì, \4¿r(L il. l9l{!ì

(19) CìlPUZI(O^.KO llOlltJ ALDIJNDIÂ: I95lko Katâslroarcù [,âburpcìra.
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4. irrrdiâ. I'iÌn¡-âldâkcfâ, (ltunia: Saffiegi, M.; Ilasoii tza-ktÌtit k]logi.t¡ an bílkcu¿ eta àzt?rkcta Coien.j
cskuahte¿n, t989)

ekoizpena (20). Mintegiko landare gâzteak (lau uftekoak) kanpotik ekartzen dira,
soro eta zelaietan aldafu. eta bost urteren buruan salmentarako prest egoten dil.a.
Gehien erabiltzen den zuhaitz-lnota izei gonia (Picca abies) da.

Bukatzeko, ezin utz daiteke aipatu gabe, mende honetako basogintzarcn
allakastaz aritzean, Goierriko baserri eta basozâle askoren etxeetan aurki daite-
keen liburu bitxi bezain intercsgarri bât, Aita Inozentzio Munita, Aralnako Erre-
torearen Gure Mentli tu Oianak. Zuaizti b¿niok antolatu ta lengoak zainrzeko
zuzenbide botzuek.

Liburu hau, 1952. urtean Tolosan argitarâtua da, eta euskaraz egoteaz gain,
zeharo algigarria eta adierazpen dotorez jantzia dago. Mendi soilduak basotu eta
zuhaitzez estali behar direla dio, behin eta berriz; eta era garbi, zuzen eta uler-
terrczean elìraten ditu hori gauzatzeko argibideak, bai eta gero saiì zuhaiztu horiek
z.àíntz.eko alaubideak. Zalantzaúk gabe, basogintzazko cskuliburu erabatekoa,
bikain eta ederra dugu bere galairako Aita Munitaren lana.

3.2, Baso-botatzeâ: egurrâren lehen transformazioa

Basogintza[, lehen transformaziotzat haftzen da, zutik dagoen zuhaitz-egu-
rretik hasita, botâtzelì den lekuan erâgiten zaizkion lan guztiek osatzen duten
prozeslra. Beraz-, botâketâ, soilketâ eta rnozketa, zenbaitctan zuriketa ere egiten
zelalik.

Lan holiek, Goien'iu nola egiten ziren azaltzea da atal honen helburua.
ìJaso-sartzea etã z,^rntz,ea rnendien jabe zen edonolk egin ohi zuen bezala,

b¿Ìso-botatzea ere baserritar orok egin izan du Goicrrin, lraina egon izan dira
oldea, lanbidetzat hârtu zulenâk, edo zelìbâitek oraindik esafen digunez, hartu
lrelralrean aulkitu zirenak. I'lauei esaten zaie hast¡tttutil edo bastt¿¡izon.

(20) Ik. OllÂ7-UA. F.: .Zegama y los rirbolcs de Nâvid¿d>, itt lluskatli ltot \talttjúrka¿i
Bd|oßinfzLt âldizkari¿, 2l. zk., 4. ot., Dusk¡diko Basogintza ËlkadccD Konfedelakundea, 1989.
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Iìada bestc langintza bât efe, basoa bota aurretik l¡ete beharrckoa. eta egltr,
za1¿ deiturikoelt egiten zutetìa, hau da, egurrak kubikatu etlo neul.tu, eta askotaD
ele, zein bota etâ zein ez erabakitzen z-utenâk. Ilâuek, l¡asoaren gorabeheren
jakitunak izatcn ziten. Radugu, Zumaian baldin bada ere^ lanbitle honen XVl,
mendeko aipanienik (21): <bosqucro> izeneko egurzaleek, untzigintz_arako ego-
kienak ziren cgurr¿ìk ¿ìrìkelatu etâ neurtzcn zituzten mendiau bet.tan.

Aztcrtu dezâgutì bada. jarraian, baso¡tizonek egitelr zuten lana. Azalduko
dìtug.un lan-modùak, hortan ihaldun cluten ¡ret.tsonengandik jasoak izan dira zI'I-
zencan, Goierri espanuaren baruan. Kontutan izan behar da, arlo honetan el.e,
lan teknikâk aldatuz joan dilela, cta l.remen az¿rlduko ditugunâk, gehienik er.e
oraìn rrende bat erabilitakoak dilela. Bzin izan dugu atzerago egin, bâina suposâtu
dajteke aintziurigokoak ere ez zirela Ian,r'l.rodu liauetatik asko urrunduko.

.1 .2 .1 . Ilotaketn

Zuli¿itzak botâtzeko hasiera l¡atcko elr¿¡ninta aizkora izan zen inougo zalan-
tzâr'ik gabe. H¿rl¿r erakusten digute 'frikuaizti (Beasain) eta Bidâarten (ldiazabal-
Zegana) aurkítutako Eneolito eta Ilrontze-Aroko aizkora haundiek. Baina gcro,
zehaz,tertk ez daukagun unelen batean, Íronfzo edo ft onlzen-a nagusitu zitzaion
lâr'rgir'ìtza holetan, harik eta motozerrak agerlu ziren alte.

,"-" 
I

5. irrdiâ, Aizkorâ clâ bcrc zlfiâk. (1rl,rt.r: Srllicgj, M.t lloloßi t2¿-tct lirototidt.. bitk?¡tr ?ttÌ a:¡.rk.ttl
Coid tí .sA/t1Iùûti, 19P'9)

llalitcke. tronfzâten crabilera XlX. menclearen hasieran z¿rb¿ltzea. lB03ho
<Mali larcn .julisrliziopelto Mcndi eta Zuh¿iztien gobernui.ako llrret Ordenantzâ>k
cj_turr¿ crrenjntâ honen biclez botatzeko es¿tcn baitu:

(21) Jl(. BAIìKIIA¡4,ì\1.: "1,¡ co strlccióù rÌ¡\,¡l c,t ZùDräia. 1560 1600>. jll 17ì!',4SOA bi)
Ll nra, .J.liburükiâ. 234-2Ì4. ttt., I11or, Dorioslià, 1984.
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<Significa un notable adelanto lordenantzak] con sus ideas de (...) talar con
siena...>.(22)

Noiznahi ekarria izanda ere, ia gaurdaino erabili izan dute gure basogizonek.

3.2.1 . l Lan-sistema

Lan egiteko era honako hau izaten zen: aurretik ontloiotzail.ea ibiltzen zen,

hau da, zuhaitzen ipurdialdeak garbitu eta afzefik 7,etozeû trontzâlariek erâgoz-

penik gabe zerran egin zezaten prestalzen. Langile hauek ondojotzekr¡ aizkora
erabiltzen zuten, lehenago botatzeko erabiltzen zen aizkoraren berdina edo ta-

maina berekoa behintzat. Honen atzetik joan ohi ziren bi trontzalariak beren

tlorìtzerra hanuta.
Lan sistema hau bera da Iratiko basogizonek mende honen hasieran erabiltzen

zutena ere, J.M. Arrizabalok kontatzen digun bezala:

<Gehienetan iru lagunka ibiltzen ginan Arbola botatzen asterako, ìcnengo

lana arbolari ipurdi-aldea garbitu edo txukundu piskâ bat bueltan. Gero tron-
tzarekin bota, batean zearfcÌa ta besteetan bera, lekuak nola zeuden
'frontzarekin rist-rast rist-rast bi lagun, alde bakoitzetik bana, aritzen ziran

bitaúean, irugaÍenak beste arbola bati ipurdi-aldea txukundu;. > (23)

3.2.l.2. Botatze-sistema

Behin ondolota gero, hauek ziren botatzeko jarraitzen ziren pausoak (ikus

6. ird, ):

Erorlze

Ezpal-saÍuâ

6. irudiâ. zuhâitz lìotâkclå, (/¡r¿r-1./i Sârriegi, M.; llatoSilttza'!ettùi ologiant bilkú| dtt art(tk?ta Coitùi
eskuakl¿an, 1989).

(22) BAUËR, L.t Lo,t nùlcs ¿e EiPAí¡o eû lû Ilisto¡ía 66 or', Ministclitl dç Agrrcultur'à,
M¿drid, 1980.

(23) ARRIZABALO, J.M.; ZAVALA, 
^: 

Bdso\lutill.tk. l0l or', Auspoâ 'lolosa, 1979
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--- Ezpol-sertua edo botatze-epaiu ateta. Z;ohaitza erâitsi nahi dugun nora-
l¡idea ernateko eta genia ez. pitzatl.eko ipurdian egiten den koska sakon
bat tla. Lehendabizi kol.ts llat enìâten da azpitik eta gelo zertzeneall beste
bat gainkalderik.

*-- I(orteú: ezpal-sal'tua egin zaion koÌllrako alcletik, hau da. bota nahi den
bestc aldetik zerla-epaia sartzen da ezpal-saúuarelì ertza baina pixkal
golaxeâgotik. Ijollela erortz-en z.en z,thatt za.

- Askotan, zena-epaiak trontza estutzeD zuen, eia lasaitzeko, zit.ia, hm-
nizit'ia edo porrazll-id sârtzelì zen kortealì, brtr.rtt ed,o porraz bLu.LLan.joz_.
Ilumiziri hau, beste zeul¡ait kasutan, zuhâitza rìahi zen aldera cr¿istcn
lâguntzeko et abiltzen zen.

7. irrrdiâ. IÌ|llnizir¡fl. (1rr¿,r¡¿¡r S¡rricgi, M., t ur"kal ltotiko basoã (,¡t xtttliginr2a; 1990; 63.or.)

lì()¡kclrì

f. irudiâ. IhrrniziriârcÌ erÂbilcrå zuh¿ìitz botâkcfân. (,1/rrr./¿ì. Sarjcgi, M_; I,rsktl H¿.|iko ba\oo ?t¿1

¡//,¡:r¡i/t7¿ri 1990; 63 or ).

'frontzei buruz, esan Lrehat da. denek hortz berdinak zituztela habielâ bate¿ìn.
holtz- ¿:uztiak ziren tr-iaugcluar-r'ak. Ilaina gerorgo (gelaondoan Goieuira). atne-
rikar trorrtzak iritsi ziren, bi,çtu dekr¡ trr¡ntzak tleritzaienak. tartekâ hôrtzcn arleatì
bi sarde edo <gallolta> jzâtelì bâit zituztcn (ikus 10. ild,), Azken hauek enen-
dir.nendu hobekoak ziren eta lastel bâztertu zituztcn bôsteak.



f.iludiâ. 'I'rontza edo trontzcrrâ. (1r?¡, ¡,1. Satfiegt, M.; Dk:¡kal Heù¡ko ha!ìo¿ eta u lziSitttza; 1990;63.or.)

IJnfn}I
+--¡-----.'f--t

(a) (b)

10. irfrdlâ. Hortz ariangehrarrâk (a) efa bi$ârdcdûnâk (b). (If{rr¡dr Sairicgi, M.,Iìuskal Herriko I)osod ettl
tttzi gi ll,a ; 1990, 63.ot.).

Bitxikeria gisan, aipatu ditzagun botaketa-lanetan geúa daitezkeen bi egoera:

batetik, zuhaitza erorbidean dagoela beste baten kontra kateaturik edo katrami-
latuÌik geratzen baldin bada, kuku egintla gelditu dela esaten zaio, eta kontu
haundiz ibili behar da âskâtzerakoan, arriskutsuak izaten dira eta. Bestetik, åd-
kailau-huztana edo bakailaua daukagu, hala deitzen bait diote arbola bota eta
gelo ipurdian gera daitekeen ezpalari (ikus ll. itd.).

'v-V1/w!^û'e-v9-v]r9 VVYI I l¡V

1,60 ln

Bâkåilâù'truztät.ì

ll. irudiå, Bâkâi¡âu-burtânâ. (BgileâlcD¿, 1) i(\iotna¡r¿ fo|tstit nul!íli¡eult, 415. or.ko ì)udi bâteâD oirìâ-
niluâ).
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3.2.2. Soilketa

Behin botata gero, lehenik egiten zen lana soiltzea izaten zen. Honetarâko
aizkora erabiltzen zen, aizkolbitarte¿ esaten zaion erdi-tamainako aizkora bat, ez
z,uhaitzak botatzeko izaten zen aizkora haundi edo ondojotzekoa, ez eta aizkora
txikiegia.

3.2,3. Mozketo

Zuhaitz-genia, bere luzaroan behar ¿en neurrian mozten zen trontzarcn bi-
dez. Modu honetata lortzetì ziren trunkoak, eramateko moduan geratzen ziren,
zenbait kasutan bertan ala inguruan leu,ìdu cta ze-atzen bazíren ere.

Zein luzarotan nìoztu belìar. zen jakiteko, neurria izeneko n.rakila erabiltzen
zet,

Gaur egun, n]otôzenak ganbara-zulora baztertu ditu ia erabat aizkom. eta
tl ontzerra batez ele.

ÀLrtleko eskrìì¡rkllå

li;rÏ,,ü,.,i;.tt-** 
cta bcrc zâfiâk, (E8ileÂ,.en¿, Sâchs Dollnar r(rozcrra-erxearcD tâ(alogoko irudiân

.1 .2.4. I l.argiaren eragina

Zerikusi haundia izan du ilargiak lehcnagoko euskal<iunen bizimoduetan.
Eta GoielrikÕ basogintzan, geJditzen clira hor.ren aztaflìâk oraindik ere,
nekazalgintzan bezalaxe.

Uste zabaldua da, egurra botâtzcl.akoan dagoen ilargialdiak garrantzi haundia
duela. Batez ere, l¡ateriala, kalitate âldetik hobea, usteltzen ez dena eta pipiak
jotzen ez ducna izaten clelako.

Jaso ahal izan ditugun arau batzuk azalduko ditugu.
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Pcntsakera batelì arabela (24), ltosto hctundía duten zuhaitzak ílheran bolzt
behar clila, hau da, ulkia, astigârrâ, gàz.Íai¡ , gerezia, lizarra, sagartl, inlxautta.
zuRìalla, platanoa, hâritza eta ezkiâ. Eta hosto txikidunak ilbot'ían, hala nola.
atkaz.ia, hallza, ììuriitza eta pagoa.

Beste teoria batek (25), zatikctâ beste elizpicle batekin egiten clu: åoslo
koskadunak ditlzlenak ilberut, eta husto biribiltltutttk ìlbenion. Honeu ontìorioz,
pago¡ì cta haltza ilberrikoak lilateke. eta haritza cta gaztaina ilberakoak. gainon-

tzckoekin r'ìâhasketa haundia dagoelalik berrielnaile bâtetik bestct'â.

Aliozko traclizioan iturbulua duten ideia hauck. badute IÌaatik, aurreko uüu-
nekorik ele: l748ko Menditako Erret Orden¿ìrtzak, bcre XVl. atalcaÍì, zuhaitzel.r

inausketak azaro, abelrdu, ultâr'r'il eta otsaileko ilbcratan egin lrehar direla es¿ten

du. Landare-aldaketak ele ba zuen bele garâi egokiâ, ilalgiari dagokionez:

<(...) y quanclo tcng¡n cl glueso dc trcs puÌgâdas y rncdìa o cuâtlo de
cilcunl'ele¡rcia y dc trcs varas y ttrcdia o cuatro de alto" se tl ansPlantarl'rn a

Ìos sitiôs rnás abr'ìgados de los rnontes, dcscle urediado clicierntrlc, ltasta
¡rediado lèblero, on luuî creciento;)). (26)

"lFelipc lV.alen agindua l656anl (...) y hágasc csto desdc dicienl¡rc a

fcbrero y cn luna crecielte,) (27)

Esan tlezagun, gai llâu uzleko. Alemaniako baso-teknikarick cginak omen

dituzlelä ârazo honi buruzko zenbait ikerketa, ela clirudienez" ba omen du ilargiak
zuLelan aurkitzen den almidoi kopuruan eraginik. Eta alrlidoia pipiaretÌ gustokoa

olren...

3.3. lìaso-ateratzeâ

Iìgurra rnoztu t¡ndoten. hutrengo lana jasan behar zuen lekuraino ala bildu
behal zen tokiraino eranlan behar izîrten 7.e:n. Ilonetatako, ¿ìbereen indarra erabil-
tzel zen, idiak eta lnandoâk gehierìbat. Belìar honetatik sortu zelì itzeinetcu
lanbidea, Baso-âtcrâtzea, belaz, abete-kaueâketaz edo g¿urâiaketaz egiten zen

gehienbat.
Basoalen ezaugarliek (aldapatasunak, lur-rÌìotak, bideak...) eta egurtarenak

(sendoak ala bigunak) erabakitzen zuten zein sistenia erabili kârl€aketalì.

3.-).1 . Egurra crub(Il arraslatuz

Sistena hau, aldapa haundiegiâk edota gurdibiderik ez zegoen lekuetan

erabiltzen zen, hau da, gut'dia sartzerik ez zegoel lekuetan

(24) ZUFIAIjììIìÊ, J.: (l,l lturâ y sus inllttcnciasu, itt Be¿"-ai¡t lli!,tan akllzkati'à' 15 <tr',
I9fì7.

()"5) 7t¿t\bi\f tJcülcùìâilek ztlzcttcan neri azâldùtakoâlcll Ârâbcr¿l

(2O >l{cal Ordcnâûz¿l de 3 I de e¡cro dc I 748rrcù (rânsklrpzioa, jn Mì.J |ILOA POZA ' J. M :

lll noût¿ ), cl viticda cn V izcaya a ned ia¡lo¡ ¿¿l siSto XIX, Ap¿r¡ldicc I, 140 or", l'js{udios V izciìíDos

aldizkâriâ, 9- I0 zk., Ilrlbo.
(27) flAUËlì, I:t,.: I¡¡s nu¡¡tl¿s de lìspuìia ¿ lu Ilislori¿r, 56 o1., MtDistcri(i dc Agricultura

Mâdrid. 1980.
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Karreâketa sister.na hâu, egurra bere luze guztian lunar.en gainean atrastaka
elamateân datz-a. Alastalì eranÌaten zen egut honek izen berezi bat hartzen du:
lorru.

Lan hau, izen ezberdinak hârtzen ditùelì lanabes batez baliatuz egiten zeD:

Nardaia, ntrrdagaia, lardaia (I3easait, Matxintrenta), tlornqiluu (Ataut),
edo lor-udia (Zegarra) egur luze bat da (13. i.cì,), au'.ekaldetik iclie, wztarrir.
btzen dcna, kabilu eta gurtet aren bidez, eta âtzctik burnizko mekanisuro sinple
bat duena. Mekanismo hori, eguucan josi ala alornilatzen den burniak, efa honi
l¡iratzaile batez lotzen zaion trul.ni-uztai edo elaztuìt Lratek os¿ìtzen dute.

13. irudia. I.{ârdai. lârdâi, ârdâg¿¡i, dof åilu cdo ior-r(tiâ (â), uzfårri,ì (iì) ct]ì gurrc¡.â (u. ûun.ia.S¡riegi, M ;r¿rr8ilfza,tcn ¡nologitrcn ttilkctu etx ûzk\.k"t.t Goien.i ¡?skxat¿¿u;, lgìgJ.
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14. ir, diâ. Ilolrâ edo polra. (/rrl¡r'idr Samicgi, M., ßasogtnrzalùIiiolosiat cn I)ilketa eta azk t Lcta (ioi(ì t ¡

?ltkuaklcan, 1989)

MihiTlôr

15. ìrudi¿r.'lxingâ cdo tir¡ìfcrrâ (â) ctâ lorkâ(c cdo kâteùÌo{zâ (bt. Úuttitt: Sâffieili, M.; ,¿rr8n¡¡7¿
lottti ologi.ù?n bilkda et.t azk keta Goiüti ¿ikuaklcat¡, 1989i.
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16. irud¡a, Lorrå etâ nårdâiâren ârfeko crânskctâ. (,/¡¡4r ì¿. Sallicgr, M .t Duskat Hct rìko basoa !.kl uúztgiù
ka: 1990;6'7.ot.).

Lonari, bere burìlatì, beste burni-eraztundun *inga etJo tiralÞrra (Ãtau,n)
sartz,en z,itz.a\on bonarekin joz (14, ird.).

Lona nardaiari eratìsteko (16. iLd,), lorkate edo katemoîz izeneko katea bat
erabiltzen zen (15. ird.), mutur bakoitzean lniztodun lrur.lti-craztun bana zuena.

Askotarì, lorra egur bigunagokoa zelako (pagoa, lìaltza eta holrelakoak),
pitzatu eta txinga irten egiten zen. Horrelakoetan, txinga ordezkatuko zuen beste
baliabide bat erabili behar zen:

- Peta (17. eta 18. ird,k): txingaren lekuan saltzen zen zorroztutako lnan-
do-perra moduko bat izaten zen. Txingak baino gehiago eusten zion.

\

\\\-v\\\l/ _-_...__
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l{i. irudiâ. Pcrrâren crabilcr.¡t. (/n/,?i.rr S¡rr.jcgi, M.; Duskat Heuiko battod cta rntzitinrza; 1990; 67.or )



- LÒrkote edo katønolzu L¡era ele erabil zífckeen horrelakoetân. zuzeneân
lorraren buruari inguruán lotuz (19. ixl.).

19. irrrdiâ, I-o[kâte¿ì cdo kâlcrùofzâ zuze¡reiìn lorrari crânlsil¿ì, (/r/r1i¿¡j S¡rrjcqi, M. i /t/?!Å?, âù ¡ iko basoa
ù.1 utltzigii za;199{li 67 or.)

.-- Ileste er¿ns-biclc guzliek bâlio cz zutcneaiì, taratuluaz (20. eta ?"1. ird.k)
zltlatze¡ r.en lolralerl mutrrrra, gero handik kateâ pâsatzcko, Baliabide
houen er:rgozpen edo galer-a bakarra, zuloa egiteau galtzen zen n]uturreko
egur'1uska holi zen. I'{onexegatik saiatu behar zen zuk)a rÌìuturrnuturreân
cgitcn.

20, irndiâ. 'I'ârâhrluÂ, (/¡r¿r¿¡r S¡ùiegi, M.t llisogintza.

'I¡ríIülu zLrlo¡

hilk.kt ¿ki tl2kr'k?¡d Goi?ùi Pt

Y' /'

N¡rdriâ

2f. irrdiâ. I¡rrâhrh¡ züloåz cghrdâko cr¿ìüsketâ, (/¡//,,r¡rj Sârde8ì, M
1990; 67 or )

l::uskol ll(n ika bùtod ¿to ut¡tziÍl¡t1tza,



Naldaiaren sisterra lìonekin, lor bat baino gehiago an'asta z-itezkeen, lehe-
ncngo lon'a|i lri txilgen bìdez atzekaldetÍk beste bat erants bait ziez,aiokeen (22,
irudia). Eta modu l¡elean n¿ìlìi ziren guztiak. ala askatu gabe erarnan eitezkeen
guztiak (23. ird.),

I-o'r'n l-orklrtcâ

22. iludiâ. ìÌi Ìorlcr iuteko cÌârìsùclâ. (//¡r',.i¡]: Sauiegi, M
ó7 or ).

Uzlarrìâ

I-oürì

Ilùsk¡l IIc¡1iko bâsoa e(â u¡lzigintzâ; 1990;

l-orflrk

'l xirìBa

23. irudiî, Karr'c¡kctâ, cgùrrâ Érâbâl ¿lÌr'aslat\t". (hutria. S¡ iegi, M.i/j¡lik¿ìl/I¿trtko husoo do uttziXi .

ttu: 1990 6'l .ot .).

Ar¿staka elar.naten zen lon ali [:ele biclean (/ndrl dea rzaten z,ena) lagutìtzeko,
e,skuhagtt izeneko haga bat elabiltzen zen.

Sallitarr, lorralen bwua kopatu egiterì zen, zerâ esan nahi da, bur.uko ertzak
aizkoraz jan eta leundu, bidean kateatu ez. zedtn (24. ird.).

24. irlrdiâ. Ihrr-uâ kopîfutâko lorrâ, (ljgiìe,ìrcna).

3.-l .?- . Ii;¡urra trd i- arnt sÍttÍuz

'Ibki erosoâgoetan abantaila hauucliagoak zituen sistema honek. Ohízkoa zen
erabat arrastatua zihoan kasuetan lolraten ettzâk harriren bat ala beste edo-. n



oztoporckin tâlka egin eta txilìgâ lib¡atzea. Honegatik, beste sisfetnâ honetan,
aun'eko rnuturrâ altxaturik zihoanez itzuri egiten zitzaion arazo hori.

Baina bazuen beste abantaila bat etei lurrarelt kontrako marruskadura
txikiagotu egiten zen ikaragarri, eta honek egur haundiagoak eranateko modua
eskaintzen zuen.

Bi dila sistema hau ahalbidetzen zuten lanabesak:

- Luttnof za (25. ird.).
Bi patinen gainean ¿ìrrastatuz eramaten den trineo moduko bat zen, Iigur
luzeak eramafeko e|abiltzen zena, besteak baino rnotzagoa (nìetro bat
ingulu) eta sendoagoâ.
Ëgurraren mutùrra lela gainean jarri eta lotzen zen, lira eta al.rastaka
gl anìateko.
I-urzoruaren ezaugarrien arabera, patinazpietan lrurdinezko txapa bat jo-
sjrik cranan z,ezaketen, desgasteÍì txikiagoa izan zedin.

25.irudiâ,l,erâmolzâcgrrrr'âkâÌreåtzcn.(1¡rrri¿.S¿rricgi,M.;/j¡rr*¡rlllcû¡kohdsod?tauü¡ztgittr;l99O
?0. or. ).

- Curdimotz, gurzaLdi, saltogurdi edo tronkogurdia (26. eta 27, ird.k).
Eguraren auneko mutuna gainean jani eta atzekoa an'âstâka er.alnateko
guldi notz bat izaten zen. Gainkaldean aLmt¡ada izeneko egur-trÒkote
bat zeraman, biratzailea, eta honen gainean Iotzen zen egurra k atea b?úez.
Allnoada biratzaile honek asko laguntzen zuen errebueltak enaterakoalt.
Lanabes hau Gemâondoan etorria izan daiteke, belaz, nahiko ben:ia dugu
gure aúean.
I"lasiera batean gurpilak bu|dinezkoak eta mehcak izaten zituzten, haiek
gurdi-zoffolzak izaten zireu efâ piskâ [rat kargatutâkoân lulrean l¡ehera
sartzen zilelt. Gulpil neurnatikoak ekarri zifuztenean, mesecle haundia
egin ziofen Ìaltabes honen erabilerari.

,_ Ji

26. irudiâ. çüadûnofzâ cgrurâ kârrcâtzßn. (1tl//.i¿¡
1990; /0. or. EgileâreDâ).
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27. irudiâ. Gurdinxfzâ, gurzâldiâ, sâltogurdiâ cdo tronkogurdia. (,I¡rrri¿. Sârricgi, M., Ildsoß¡nza-rer-
t inologta,el ltilketa ctu azt¿tk&t Goi? i erkualde ,1989; ZeSanrâko Ascmendi-barrena bascrr¡ioan oin¡,
nilurik rnarrazua; gurpilik gÂbe zegoe ; I989-X-t2)

3.3.3. Egurra airean

Karreaketa ordezka zezakeen sistema bât, egunak kablez ateratze.à zen.
Sistelna hau asko elabili izau da Goienin, Ataungo mendietan batez ere. orainclik
ele belara jeisteko erabiltzen delarik.

Egura ateratzeko bideak egitea zaila eta garestiâ zenean jotzen zen kableak
jartzera, Noski, kable-sistenìa bat au¡tela eralnateâk oso langile espezialduak
eskatzen zituen, k¿l¡1is¡a deiturikoak. Ez dir.a gutxi izan Irati aldean kable jarrzen
ibili dilen goienitarlak.

Bi sistetna bereiz daitezke kable kontuan:

--- Kablelokoa: Kablca fijoa izaten da eta haren gaiuean doan fùrrikaíik
zintzilikatzen da karga, glabitatearen indarez jaitsi dadin.

-- Jiratorioa; Kablea rnugikorra da etâ joaneton-ia egiten du. Beherakoan
kargatulik eta golakoan hutsik, karga bat baino gehiago erarran dezake
aldiko,

Gaur cgungo basogizonek, dagoeneko baliabide tekniko aunel.atuâk dituzte
bâso-âferâlzea ermztasun haundiagoz egitcko, gure eskualdear.en menditasun
baldintzetara egokitzen den traktore rnoduko ibílgaiÌu bat erabiltzen dutelarik.
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28. i¡lrdiå. Skiddcr cdo hcrrestailcâ egùr¡¡¡ kâr'rcâtzc . (Bgileârcrìa, l:rMG Dlxcarcrì krt¡logo ìÌtcko in¡dian
oinârritürik).

Skitlclcr edo trakft)re hcrrestaile lìonek (28. ird.) idi-pareari Iekua kcndu clio, baina
filnfseân, lana egiteho sistemak berdintsrìa izatelì jârraitzen du. Dena dcla, orain-
dik ere, zenbait baserritan icliak erabiltzen dituzfe makinatzâr horiek sartzeko
gi:tuz,a ez, diren mendi zokoetan.

3.4, Langintza er'âtorriak

Eratorriak deitu diegu, basogintzalen inguruan aurki daitezkeen zenbait
langintzei, askotan clkar-nahasterail'to hurbilteen direnak, bestalde. llau dela etâ,
aiparnen xume bal beslelik cz dicgu cgingo.

j .4.1 . Zercagintza

Matòrialetarako egulraren zerïakstan datza. Lan hau tabloiak Iortzekc: z.e-

mategietan egiten zena da.
Aurretik, leuuketa egin behar zen, aizkola aho-zabal batez bâliatuz egiten

zena. Aizkora hori berezia iz.aten z,en, eta orotzoizkoro edo labraizkora izenaz
ez glrlz.en da Goierlin.

7-errakefan alitzen zirenak zerrariak izan ohi ziren, lan cspeziaìdua hau ere.
Zerratokia, basoan bertan ala besLe leku egokiago bateân egon zitekeerì, eta

ekarrifako egurrak zeflâtzeko elaikitzen zen ztrez.k<> egitula batek osatzcn z-uetr.

Egun ak zelìârretâra egitura hor len gaineal jan t eta trrpana edo arpoi izeneko
zerrâ batcz zerftúz,eî z.iren (29. ird,), goitih l¡chcrak<l mugimcndu bât etaginez.
Mugirnendu hori bi ala hiru ze¡rarik emâten zioten: bi:¡t egurraren gainean (go¡-
lariu) arpanari gora eginez, ctâ beste biak (ala bat) azpian. Azpikoak ziren, goitik
bchcrako mugimcnduan el)akia egiteko indarra erasten zioter'ìak.

ì3gurra nondik zerratu behar zcn jakiteko, zurari izeleko soka-¡noduko Lratcz

nrafkâtzen zen berc luzaro gr:t7-tial, i:.ti /-eln-z-ù7-en.

Tabloiak, etxagintzarako, tfcnbideko tlabiesatarako, ... eta iz¿uì ohi zilen.



ili,ii
29. irttdiâ. At Þânâ edo ârDoia. (h¿) fu. S arrjcgi , M ; ¡.rro3 rr¡rzr¡ t ?t D¡i olo gk¿,-øt bilketa cta az!?t kc tu C oi¿ rri
eskualdean, 1989 Malxinbontân Olo,baüena bâseniko ercdua crâbiliz, 1989-X-26).

3 .4.2. Ikazkintza

lkazkinen lanbidea aski aztertua eta ezagutua da gure artean. llta aipatu
beharlchoa da. ikazkinek err: basogintzâ egiten zutelako, hain zuzen ere, baso-
sÍìrlzeâ eta zainkcta atalean ikusi dugun bezala.

IkazkiDtzak lluskal llerriko industrigintzan gatrantzizko papera jokâtu du.
burdinolak zilelal'ik aktibitate houcn bultzatzailerik nagusicnak. Goierriko in-
dustrigunean lraziren eske haundiko burdinolak, eta iâ uneoroko kontùâ iz¿ìte

zilcn garai batcan, alde batetik z(juden olajabe eta olagiz-onen, eta bestetik zctril-
tzafl ud¿¡lelri etâ nekazárien arteko l¡onoka eta istiluak. basoalcn gehiegizko
ustiu¡rcnlt,/clu úrì¡rb¡tidtËit¡ {28t.

30. ircl.ir ikus clezakegu lkaz.kitltzak gure cskualdean izan zucn ellgina.

- itst Ik õor.ALo, J.l.ì LopEZ, 14.Â.; UR|EAGA, M.r (tlurdinolcrrrik tìbrikerâr¿r), in
ßeasaín, urlale¡ri boten hi¡k ia, ?l. o1.., BeâsÀin, 1987.
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E Ekoizpen 8r¡ne nagusiâk

o Eloskelä gunc nâgusiâk

4* Sâ¡r¡e¡lt¿r korrorÌte na8ùsiâk

30. ¡rudia. Ikazkintzârcn mugimcndua Goierri åldcån 1930 inguruan. (/¡¡r¡¡tar Il. lrfebre, 1933: <La
fabricâlioù dü chârbon dc bois vcrs 1930 dans les Pyrénées ¿rtlântiqucs oricrìtaleÞr(29).

3 .4.3 . Untzi gintza

Untzitegiek b{jren kontura egítelì zuten askotan baso-ustiapena. Untzigile
gehienak, untziak egiteko teknikak ezagutzeaz gain, egurraren prestaketali bu-
ruzko ezagupen onen jabe ziren, eta beroiek aukeratz.en eta neurtzen zituzten
basoan bota behaneko zuhaitzondoak,

Goierritik egur asko eraman izan da kostaldeko untzitegietara (30), Egutzale
izandako gure zaharrengandik jaso daiteke honen berrì:

"...barkuk azpin earnaten zona: brankagaia. Haít¿ l\zic izaten zan, halnasei
rnetro luzeko rnateriala. Banako izatezal, barku l]akoitzeko bat ealnaten zon.
Eta hemeudikan eâDìaten zien. Ondotik loriok izateû z\en baino puntan uno
diez ber izaton zon zirkunferentzin. . . ).
<... haitz suakeüak Zumain esaten zien barkutako albola oke¡rai, Guk eaman
ginutzen, barkuk eiteko, Zeua jotzen zan okerra. Zernâit ela okenao hue ta
nahio, harako propio...>. (31)

Eta ez alferrik, hor daukagu Kizkitzako Amaren baseliza, anântzale eta
ifs,rsgizonen zaindari, esaten denez, arraunak egiteko rnaterialâ bertako basoetatik
eramaten zelako.

(29) lnìdiâ, GiPuzkoako Foru Diputazioalcû Mendi Zuzeûdùtitzar dagoeù Montc y orgârìi-
zación del espâcio on Tolosaldea izerìbùruko egile ezc,z,aguùduD tesizir riborroarcn ?8. or.ko iruditik
molciâtua dago. 'Iesi-zir¡ibolroa din-44 iìeurriko 159 or',clun <caDutil)o, erako enkoadern¡zio bal
da.

(30) AlâuDgo Kamiño Etxeko Ase[txio Aierbck dioeûez, sekulâko hâlitz-taûtâiâk elâm¡n
ziluztclÌ Atauúdik, its¡suntziak cgiteko, orâin r¡Íc asko cz dcìa.

(31) Agusliû l,asâ (?8 uúc), Matxiùbentako ZuarÌeta baseûikoâk jâkiùar¡zitakoak (89-l-5).
Ik. SARRIEGI, M.: llan^ogintza:fentû¡nloBiotot bilken en azrcrketa Goicrn eskuakl<:on, argi,
târagâbea, Madril, 1989.
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4. HARIZTI.PAGADI ETA SÄIL ZUHAIZGABETUETATTK
GAURKO PINUDIETARA

Goierriko basoen bilakaelarelì azterketan argitara eman zaizkigun ondorioen
aunean, eta azken 200 urte hauetan bertako basoen egoerari buruz azaldu ditugun
guztiak hausnal'tuz, zenbaif gogoeta bururatzen z.aiz,kigù, jarraian agerluko di-
fugunak.

l. Auneko datu haien arabera (ik. 2.8. puntua), pinudiek bertâko hosto-
zabaldun basoek ordezkatu dituztenaren pentsakera zat¡ak\ta okerra dela
garbi gelditzen da, Goieniri dagokionean behintzat. Gehienera azaleraren
o/o l San gefatuko bait zen horrelakorik, Gainerantzeko o/o Zïan nekazal
lur, sastrakadi eta honelakoetan sartua izan dela suposatzea delarik zi-
legiena. Pentsatu behar da gainera, l784tik XX. mendeko lehen koni-
feroen landaketak egin bitafean, zuhaiztutako azalerak behera egiten
janaituko z.uela,2.5. puntuan ikusi dugunaren arabera.

2. Gaztainadiei dagokienez, ezagutu duten gdi nbeherakada, seko jo dituzten
gaitzen erasoari zor zaio gehienbat. Garai bateko oinarrizko dietan pun-
tako papela jokatzen zuen gaztainak, bere lekua bsste elikagai batzuk,
patatak batez ere, nola hartzen zuten ikusi zuen arte. Elikaketa ohitura
aldaketa honek, gaztainadien gainbeherakadan aurki zezakeen bere ana-
zoi nagusia, baina baliteke ere, ohitura aldaketa berori pâtataren ager-
penak bultzatua izatea, eta honek, gaztaírìadien galeran bere <erru> txikia
r:te izatea. Gaztainak ez lirateke premiazko gai, eta ontlorioz, berorren-
ganako zainketa lanak nolabait deskuidatuak izango lirateke båserrítarren
aldetik, utzikeriaz. Gaztainondoak zahat-tu, onenak eraikuntzarako bota,
suegu etarâko nroztu, landare bell.jrik ez aldafu,,. azkell batean, gai-
tzalen sarrera eta indaÌtzeari ateak zabaldu.

3. XX. mendean zehâr ematen den baso-iraultzak, baserriaren, erakunde
sozial eta ekonolnikoa den neumian, kinkalanialdiarekin bete betean bât
egiten du. Gure herriak bere bizimodua âldatzen drÌ, bai sozial eta bai
ekonomikoki, eta bi mundu ezberdinen ¿ìrtcko bauaketâ agerfzelr da:
sortube ia den industri-hil itar mundua alde bâfetik, eta abel-nekâzal eta
basenitâlra bestetik.
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Administrazioko bas<¡elakundeak Gipuzkoa rnailan sail zuhaiztuen ulli-
lasunaz eta basoen egoera negalganiaz .ìabetu eta kezkâtuÍik bultzatu
zuten bâso-saltze politikari. pentsakera industrial horrel eta lraserritar
l.nunduaren hiritar munduak inposaturiko eskakizunei aurle egiteko saia-
kerak eragindako koniferoen baso-sartze ekimenak jalraituko dio, gaur'
c¿ilgr¡l/cr úugun cgoela h(ìnctirrä irilsj arlc.



5. ÌrTA PINUDIET,ATIK, Þtût{Ah{TZ?

Gaur arteko basogintza Goierrin zernolakoa iz¿tn den ikusi onclorcn, et¿t
hemendik aultelako jornugak nondik norakoak izango cliren azpimanatu baino
lehen, lrada ezin ahaz. dczakegun eta oraiu ar.te aipatu ez dugu' ar.r.en, bereLriziko
eraginâ eta ganantzia izaten ari clen eta izango duen lreste joer.a bat. lzan ere,
basogiutzaren scktorea, beste zerìb¿ìit alor bezalaxe edo gehiago, kontserbazioaren
aldeko kontzielìtzi publiko baten izugan iz-ko go.akadaren aur.rea. aur.kitzen da.

Garai batean, ingulu baser.r.itatretik indù stri-hit itârL.erako errran zen aldaketa
gelditu ondo'eu, baso,baliabideek eskaintzen dituzten scrbitzu cta onclasunak gero
eta eragin sozial liaundiagoa lìaltzer) âli tii'a be'iz ere. Hortik dato¡, orainirte
ekoizle hustzat gcnituen mendi eta [raso sailci, lurzorualen eta il¡ai-an.oen babesle
bezâla cta hiritar biztanlea'elìtzat atsedelì-leku bezala ge'o eta balio hauudiagoa
ezagutu etâ ematea. Hala, Enirio-Aralal.ko Mankomunitateak burutu duelì anto-
laketa cta basotze pla'a, edo Uclaler.r.iek beren sailetân Aldundiaren lagutìtzaz
egiten dituztenâk (Zaldibia kasu); hala, Mendi publikoetan ezarri diren Arseden-
Elemu egokifuak: Oiangu Or.dizian; Etorri-txiki, Alzania ibaia eta Beunda Ze_
ganan; A.stigonaga eta Inþíu.\^ti Ataunen (32).

Belaz, gaurko egoer.a hau abiapuntu dugula, honako joera eta jomuga hauek
pt rrf(Ì\a cliì lzpillrlru daitczkc:

l, Baso-zoru, lalr.etoki eta atsedelìgunecn gainean dauden eskakizunak kon_
tutau izanik, ez clirudi erretxiuclunek osâtulako bas.en azalera haunriiluk<r
denik.
Bâsogintzalen zenbart alor.retatik (33) aldarr,rkatzcn den modura, pinudiek
estâltzen duten azalera bilplanteâtu itehar.ko litzateke. Lunâlde_antolaket¿t
cgoki batcz- sail bakoitzak izau behar lukeen er.abilera filìkatuz, besteak
beste, lullaren egitul.a, altuera. aldapa. etab. aldagaiak kontutan hartur.ik.

(:ì2) Ìk Gi¡uzkoako Iì¡u Âl.lundi¡k z¡brldurrr(o (ìipu:kooko r,lentri t'ublikoctukc¡ Atseth:n
1-¿l¡r¿¡l loilct<¡¡.

(33) ìjsate batcrâlio: ASI(ÂtìlU^ll, J., <Iìvohrcitln y porspeclivâs dcl scctor l.orest¿j vasco rì
la luz dc lo.s i¡rvcDlarios lbrcstâles', i|r Aurkczpcna Jr.À.L . ìJo.vo inh¿ntorû¡a,75. or., Ðusko
.lârìr'laritz¡, Gasteiz, 1989; cta AIìANZ,A.DI, Itsndb c(:ológico \, ¿u:t¡¡¡ómico tle ltts repoblot:iottt:,s
de con(erus axóri<tts ¿n ..1 I'r¿ít Vas(þ, Azkcn âzalpend, *ll. ,t,., Lnn Kicle Aur¡ezkia, lgill
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Alìtolaketa honi dagokiouez, orain alte baino kontu haundiagoa egin
beharko litzaioke basogintzaren progrâmaketa eta abelazkuntza extett-
tsiboaren arteko koordinaketari. Puri purian ditugu Goierrin maila ho-
lìetan geftatzen ari diren gatazkak.
Inguruarekiko bas(,gilìtza babestailea eta etorkizun olteko artzantzaren
arteko elkarbizitza lor daiteke, eta lortu behar da.

Baso-bofatzealì, eta Arantzadiren azterketan proposatzelì den ekin-
tzabidearen haritilc (34), egiten dilen lrìatarrasâ edo erabateko botatzeak
ahal dcn neurrian lraztertu beharko litatcke, lurtaten emal)kortasulta etâ

kontserbazioa galbidean jartzen bait dute.
Gule eskualdea bereziki aldapatsua denez, larriagoa gerta dakiguke ahol-
ku hauei rnuzin egiteak. Ildo honetatik, interesgalria gerta liteke, gure
honetan ohizkoak izan diren eta azaldu ditugun kablezko aterabide-sis-
terìren ezartze-posibilitateak 7,ehaz.ki àz,tetÍzea, 'Ieknika hau nahiko ga-
ratua dago Alemaniako Oihan Beltzean egiten den basogintzân, eta ga-

restiagoa iz.an alren, bertako baldintza fisiografikoei nahiko ondo egoki
daifeke, eta beharbada zenbait kasutan pista eta aterabideak direla mcdio
sortzen dircrì hainba{ sanaski galeraziko genuke.
Baso-lanak eta egurrarel) lanketa era egokiagoan egingo dituzten bâso-

mutil eta botatzaileâk trebatzeko plangintza bât ere osafu beharko li-
tzâteke, batipat gaurko koutselbazio beharrizauei egokituko dena, eta

basogaien errentabilitatea haunditzen laguuduko duena.
Basoek dutcn ahalmen ekoizleari dagokion ganantzia eman behar genio-
ke, oinarrizko alau ekolojikoen banuan eta aipatu dugun lunalde-anto-
laketa egokiarekin bat, basenital eta basojabeeu arteaD interes galketarik
sor ez dadin,
Izan ere, baso-ingurua gehien hondatu duena gizakia izan deu bezalaxe,
be¡ak bakarrik babes etâ zain dezake. Eta zein hobe, inguru horretan
âritu eta horrekin bat egin duen baserritarra bera baino.
Ezin clugu ahaztu, basogintzak eskaintzen ditueu zuzeneko dirusanerez
gairì. soÌtzel dituela mcrkatur'¿tu eta dilutan neur ezin daitezken lìainbat
balio, bizitzaren oinarri diren elernentuak: ula, airea, lurra, .. . eta guztion
mesederako dilenak.
Be|t¿rko zuhaitz-lnotâ eta bel€n habitatak babestu eta zabaltzcko neurliak
haftu eta hartzen janaitzca espelo dugu, dagokien erakunden aldetik,
Inteles haundikoa litz-ateke, esate baterako, gaztainondoen belreskulapen
moduko plangintza bat bultzatzea. Ez bakaffik gâitzek kaltetuko ez di-
tuzten barietateak lorlzeko. baizik eta gaztainorìdo eta bcre fruituarcn
inguluan mendeetan zehar craiki den kultura guztia, une lìonct¿ìn galbi-
tlean dagoena, bildu eta gorde ahal izateko, ond¿ìre garrantzitsutzât j otzen
bâit du.gu.

(34) Ik. ARÀN7-ADI, Iirtu.lio e(:olóçiro y econóttico de kts rcpohlacittrtts dt: rttníJøttt;
exltticas en el País Vas.o, AzkcIr azalpcna, Xlll, or.
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Azken batean, zalantzarik ez dago iraganean geltatutakoen trerri izatea ba-
liagan i eta lagungarria gerta dakigukela, oraina ulcrtu eta etorkizuna zuzen antola_
tzeko orduan. Ulteen poderioz pilatu den jakituria. nahiz herritarra izan ala ez -

ez dezagun alferrik galtzelì utz.
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ììERMnÞt LEXZ.A{X-.AXÀ.EN .4.t'Ì'tLlNS(}[,AS,,{

1984. urtean, lan honen egilca Magisl.critz-a ikaslietcn bukaerân eskatzen zcn
azterlana z-uzentzeko cskatuz hurbildu zitzaiclancalr, czin ncz-akeen pentsa gerora
olriakle haick 1990, urtean GEIìRIKO idazlan Ìehiaketall 2. salia irabaziko zu-
tenik.

lìau. l¡esterik gâllc, ultc b¿tzuk lehenago Euskal Btnografìari buruzko es-
kolak eman zizkion irakasle b¿tcntzâf pozgallia da, l¡aina olain gutxi egilcak
sallcra gisa zeubait ohal egiteko eskatu zidan ctâ lìorretantxe ar-i nuiz. oriìin.

Gaur eguu, altzinako bizimodua ârdatz dulen lanak nahiko rlaiz egiten dira.
IIau, ez.pailik gabe, Nekazalitza eta Abelkuntzan elabiltzen diren zentrail lan era
geroz etâ ulriagoak direlako geltatuko da. baina lìâla eta guztiz ere, mundu aldakor
honetan bizirik dirauenik badela azaldu nahi dugu.

Andoni Aizpuluren lana, Araba eta Gipuzkoako P¿ìrtzuergo Orokonârelì zati
bati buruzko monografia latruna da. Zehazkiago, Altzauiako lulralde ho¡ietatik.
Aizko i rnendika¡eko UIbia eta Oltzen dauden goìlarreetan emâten den ârtzarìtza
du aztergai.

Azlerlana, ikerketa z-uzenean eginez os¿ttu da, artzainak z\zen-z.]jz.e¡ean
elkanizketatuz, bai rnendiko saloietan, baita belìeko baserríetako belaldietan ere.
Ondotioz-, altalclealcn sla aúzaitìarelì iatraipena goiko txatroletan h¿ìsi cta, udaz-
kenctik udabellia bitarte 6 hilabete igarotzeko elabiltzen dituztelì bâserrietâraino
zabaltzen da.

lihiografia alorreko ikerketatì zentlait urte eman dugunok ez gaitu harritzen
urlelo nlendira joaten den aúzain kopuruaren rnun izketa bizkon ak, baina honetan
ari ez deuarentzat nahiko adieraz-gan ia izan daiteke 40 ultetâu attzain kopurua
heren batera.jaitsi iz-ana, jaisten jarr:ritzeko .joera duela gainera, Artzain bakoitzak
daukan eta z-¿,rirìtzen duelì ardi kopuruak, ordca. nat¡¿rmcnki gora egin du anf-
zinakoekin aldcraluz gero.

Azterlanak, ingurua geogi-afikoki azaldu oncloren (kokapena, land¿rledia,
basoak, iturriak, e.¿ì.), llartT-ucl'goari buruzko zenbait historia-ohar enraten ciiz-
kigu, Lan lÌonen zâti interesg¿u"ri bat, l-askolatz.a, Arbelar eta Oltzeko saroietan
darxlen artzairen biogr:afia laburrek osa(zen dute; baita txabolaren deshril¡aketak,
bero zatiak, cr'¿rikuntza ezaugarriak eta betetzelì duen lanak erc.



Ondoren, arlzainak eguneto eta ul te-sâsoiaren arabera lrurutzen dituen lanik
gaüantzitsuenak aipatzen ditu (gazta-egitea, ardi-nìoztea, buztan-rnoztea, jabego
marka cta seinaleak, e. a.).

Ncgu-larreak azteltzen dituen atalean, Aitzgonin oraindik ere Ilizkaiko Mun-
gia, Durangoaldea eta Asua araneko lurretako belardietar.a joatear.i eusten dioten
artzâilìak batiirela ikus genezake. Atzekaldeko et anskinearì, berriz, Paftzuergoa-
ren Aginduak dakartzan l90l.eko Urriko agiria naban.nentecn da, mendizaleent-
zako aterpealen erâikuntzaren beniekin batera.

Gorputz honi, beste atal gl"fiko gauantzitsuâ erantsi dio; Irauen artean art-
zainen lana jasotzen duten argazkiak azpimarratu behar clira, nìapa, s¡ìroi eta
tresnen marazkiekin batera.

Azken ikutua, imkurketa erraztu eta zehazten laguntzen digun hiztegiak ela
biblioglafia labul lak cntaten tlio.

Monografia lìonen laguntzaz, gai hauetân zaletuak gârenok, zertxobail ge,
hiago jakin dezakegu bizimodu zoragani horri buruz; guregânâ aldaketâ sakonik
gabe iritsi den bizirnodua eta gaur egun, ia azteÍzeko astirik utzi gabe gure al.tetili
ihesi doana.

Agut et{ì eskenik asko, Andoni

Donostian. I 99l.eko martxoaLen 8an
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HITZAUR,R,ÐÄ

Goierriko Euskal Bskolak l9B9an <Gerriko> idazlan-sar iketa antolatu zì.le-
neau etâ berau Goien iko lanbide histo¡iko nahiz egungoci bul'uzkoa zela ohar-
tzean, nere lÌìagisteritza ikasketen bukaerako tesinarako bildutako materiala ba-
liagalt ia izan zitekeela konturatu nintzen.

Lan hark <Urbiako artz-alttza> zusn izerìburutzat eta nere eritzít, epaimaliaiâk
ezarritakô bi baldintzak ederki betetzen zituen. Alde batetik, gure artean lanbide
historikorik baldin badago, íÛtzanlz.a da hori, gaur egun cre bizi-bizirik dirauena
gainera. tsestetik, ben'iz, Goierlikoa izan behar zuenez, <<Goiko Herr.i> horretan
ba ote Urbia-Oltze baino gorago jendea bizi deD lekurik? Nahiko lan!

Halaxe , bada, l985.ean burutu nuen lan hura, neurríak eta datuâk zertxobait
eguneratuz eta egokituz, aurkeztu nuen l990.eko udabenian <Gerriko> idazlan-
sariketan, bigarren saria lortuz. Gercztik ere izan ditu makinatxo zuzenketa eta
ikutu lan hark, Joxe Martin Apalategiren laguntzaz liburu bihurtu den al.te.

Dena den, ez nuke atal hau, lan hula egitera bultzatu ninduten arazoiak
azaldu gabe itxi nahi. Gabilia bezalako mendi-hemi batean .jaioa izanik, maiz_
asko ikusi izau ditut altzainak nele herrian; bai berrakoak, artâlde txikiekin ge-
lìienetan, baita Aizkor¡i edo Aralar mendietatik gure herria zeharkatu etlo negua
igarotzcn beúan geratzeu zirenak ele. Hala eta grz.Iiz. erc, ez_ nuelì âparteko
jakinminik izan, l985ean, Magistsritza ikasten ari nintzela Fermin Leizaolak

-<Mintxo> 
ezagunoutzat-, nere bamrko har hori mugiar.azi zuen arte. Afizainen

munduaz ez ezik, Euskal Herriko beste lanbide eta ohitura zahar.askoren garan-
tziaz ere olìal nendin lortu zuen maixu houek, tesina egiterakoan gaia aukcratzelì
elâ llurutzelì laguntza ederra eskainiz. Honexegatik, lan hau egiten lagundu cli-
dâfen beste âúzâin, selìitaúekô etâ lagun gttztiei ltezalaxe, esker¡'ak elnan uahi
nizkioke bcrari bereziki lerloon bitarlez-,





METODOI,OGIA

Aurreko atalean aip¿rtu bezala, atfzaîtza azterfzeko erabakia haíu nuen nere
tesirìa burutzeko. Baina azterketa hau Euskalen.i osora zabaltzea ezinezkoa zi'
tzaidanez --denborak eta bitartekoek mugatzen baininduten-. lunalde zehatz
bat haúu eta honen azterketa sakona egiteari egokiago eritzi nion, horetarako
gertuen eta hobekien ezãgùtzen nuen lurraldea aukeratuz, hots, Urbia. Orduko
lan hark <Urbiako artzantza>> zuen izenburu. Hala ere, geroko azterketen ondo-
rioz, Urbia-Oltzeko artzantzâ ipintzea osoagoa iruditu zait. I)ena den, lanean
zehar goilur horiek aipatzerakoan beti Urbia-Oltze jartz,eak asko luzatuko lukee_
nez, Urbia besterik ez dut jarri askotan. Oltze, lur jakin horretaz ari naizenean
erabiliko dut,

Goierriko zenbait herrik eta Arabako beste zenbaitek 1430.eko Azaroaren
16an Sandrateiko kobazuloan izenpeturiko hitzarmenaren bidez sortutako par-
îzuerBoaren barruan dago lekutua Urbia-Oltze. Bertan izaten dira aftzainak uda-
berritik udazkena bitarte, neguan beren baserri edo negutokietara jaisten direlarik.

Lan¿ri ekiterakoan, lchenengo hurbiltze batean, Euskalerriko artzantzãz ze-
goen bibliografia aztetlrzen hasi nintzen. Honek, ugaria ez izan arren, biganen
pausoa errazago ematelt lagulìdu nincluen. lzan ere, txabolaz txabola eta artzainez
aÍzain aurrez prestaturiko galderak eginez cta informazioa .jasoz osatua baitago
gehicnbat la hau; inongo liburutan az,altzen ez cliren datu mordoa jaso ahal izan
dut artzainen alìotik. Ijoltek, azteÍtze'làrr aldetik bere meritua iza[ arren, baclitu
be|e auiskuak zeren honelakoetan maiz asko gertatzeÍ baita batak elnanclako
informazioa besteak ez onal tzea edot¿ì bcste er.a bater.a azaltzea.

Konparaziotarako, artzainei artaldean zenbat buru clituzten galdetu besterik
ez dago, zerrbait datu lortzcalen zailtasìtnaz i abetzeko : <Aurtengo ncgue pasatzeko
¡4aiei> ; < 100 baäo geio bui heintzar>, (itsua erc 400 buru pasa dauclela korìturâtuko
zâtekeen arl.aldea¡)i <Pentsr4tdn gn'e iraazik cet.no[eko dñe>, etal).

Bestâldc, urtez urte aldakctak ernaten direnez-, lana l985.eal bunttua iz¿ìn
arren, l990.eko udazkenean zenbait ikutu eman l¡ehal izan dizkiot, datuak z_u,

zenduz cta cguneratuz. Hala cre, g¿ri honetan zaletua den lagun baten laira besterik
ez delnez, inola ere ez prolisional b¿ìtenâ, beharbacla cz dil.a fìrltako lil¡ur.uan zehar
okei' lekutul.ako izenak, gaizki zer'ìbatutako artaldeak edota egunez âldatutako
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lânak. LauatelÌ zâiltasunaz olìartuko zaretelakoan, heuren ere, holrelakoetan esa-

ten dena aurrerâtu behar: <Ongi idatzitakoak eskertu eta gaizki daudenak barkatu>.

Argazkiena izango da agian profesionaltasunik eza agirian gehien utziko duen

arloa. Ia denak neronek ateratakoak direla esan behana dago eta jakina, kalitatea

ez da nahi bezain ona, Jendeak ulzitako zenbait argazki ere azalduko da liburuan

zehar; horrelakoetan, oinean doan ohaltxoân azalduko da egileaten izetla, atera

zeneko datarekin bâtela.
Azkenik, idazkelari dagokion ohaltxÒa egilì nalii nuke. Lana Goieríko zati

batean Iekutua izan eta liburua euskara batuaz idatzia dagoenez, bâtzutan zenbait

izen eta esakerek bizitasuua gal lezaketela eta, glafia 6uez'iz' itlatz'ita jarri ditudâla

azaltzen dizuet. ltitz cgitcn duenaren hizketa errespetatuz. l-iburualelì atzekaldean

ló7 on-ialdeko hiztegian dâtoz hitz hauck batu¿lz idatzita, zenbait argibidelckìn

batela, I{oriez gain, hiztegi labut hortetan, ezezagun gerta litezkeen beste z-enbait

hifzen esanahia ele azaltzen dizuel.



1" UR.BIA.OI-TZÐREN KOKAPEN GEOGR,{FIKOA

l. tr. Sarrera

Urbia (Urbia-Oltze) Gipuzkoako hegoaìclean kokârurik dagoen luraldea
dugu sand'atciko k'bazuroar hasi eta Altzalìburuko gainean bukatze'dir.a ur-
biako larre eta basoak. llegoaldetik iparmendebaleruntikoa du ber.e norabiclea eta
lau aldetatik ondo mugatua dago:

- Ipallaldetik Aizkorri rnendikateak ixten du. Honek ere norabidea h¿ren
berdina du: HE-IM. Bere tontor nagusienak Haitxuri (l,551 m.), Aketegi
( 1.549 n.), Aizkorri (1.528 m.) era Arbelairz (1.513 m.) dirugu. Hauekin
batera Alìdraifzeko lepoa eta Artzanbunrko gaina er.e aipaùekoak dira
kareaitzezko mendikate honetan.

-. - Hegoaldetik, bel.iz, lehenengo Ur.killa lnendikateak efa gero Zabalaítz,
Enaitz eta Ifer¡utz mendiek mugatzeD clute. Urkillako tontor lìagusienak
PinÌitÌ (l.279 nì.) era Malkona (1.246 rn.) di¡a.

Ulbiala oinez joaleko hiru sarrera nagusi el.abiltzen dituzie artzain nahiz
r.nendizaleek: (ikus I rnapa),

- Aralìtzazulik abiatuz,. Amabir-jin-iturritik gora, EloÌako lepora (Elorr.oÌa)
( 1,163 ni,) igorzen denâ.

- Allzania nahiz Santispir.itu aldetjk eto .ita, SaDclrateiko kobazuloa( I .005_
L028 ur.) zehatkâtuz erabiltzen dena.

A'aba ak.lctik igotzcko. Asi<iorarro itu'r'i onclora (l rgg rr.) tr¿¡toren bidca
.jarraituz cla¡:oena.

lliru haucz gain. nahiz eta ald¿ìpatsu¿ìgoâk eta ondorioz. ncketsuagoak izan,
rraiz crabili izan clituzte Ândr¡irzeko lepoa (1.380 m.) cleritza¡a Zegania aldeti¡
elortzcko eta Artzanbùt.u aldelik. Ii¡irutzeko lepoa (1.249 rÌì.) zchârk¿ìtuz dâto
rlena Arantzazu, Udana cta Bt.inkolatik hurbiltzeko
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I argazkla. Elol¡ko lepoa lalno ¡rte¡n (84-3-15).

J' ggazkla. G¡rsi bateko Mlkelete-etxca, gaur mendl.aterpe. Tcllatuaren pme-parean dago Sandratelko
kob¡zuloa (844-23).



Gaur egun, ordea, artzain gehienak mendi-ibilgailuren baten jabe dira eta

eguraldiak laguntzen duenean behinik behin, mendi-bideak erabiltzen dituzte

Uìbiaratzeko. Horretarako bi bide nagusi dituzte: Arantzazuko praileen granja

ondotik, Artzanburu eta fonda ondora datorrena lehenengoa; arestian aipatu dudan

Araba aldekoa bestea.

Urbia erdia, erreka ezkutatzen den lekua, 1097 metrora dago eta Oltzeko

zelaia 1.096 metrora. Goiera hau dela eta, Azaro eta Apirila bitartean elurra

noiznahi ager liteke, azken urteotako eguraldiak beste traza batzu hartu baditu

ere. Nolanahi ere, beranduenera Azaroaren bukaeran bertatik alde egin beharrean

izaten dira artzainak.
Hegaztiekbezala, goitik begiratuta gaztain-hosto itxura dauka Urbiak (lkus

I mapa), hau da, hegoekialdean eta ifarmendebalean zeharo estutzen da, erdial-

dean zabalduz. Bestalde, geografikoki, Aizkorri da Urbia gehien mugatzen duen

mendikatea. Oso garaia da eta horren ondorioz, itsasaldetik datozen laino eta

eurijasek oztopo haundia aurkitzen dute hau gainditzerakoan. Pasatu ahal izateko,

iparralclean hustu behar izaten dute euria ondoren Urbian hondarrak utzi eta

Arabako lautadara ia erabat lehorturik iritsiz. Hau dela cta, Urbian iparraldean

(Oñati, Legazpi,Zerain,Zegama) baino euri gutxiago egiten du. Hala ere, itsas

aldeko klima bezala har genezake; honen barruan, mendiko erakoa litzateke'

1.2. Lurraren egitura, landaredia eta basoak

Urbiako lurraren egitura azfertzerakc¡an gavza bat aipatu behar da nagusiki ,

hots, kareraitzezko lurraldea dugula. Karst-ak eta erreka-zuloak ugariak dira.

3 argazkia. Aizkorri Miralekuko larreetatik ikusita (84-4-23)
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Nonnahitik ateratzen da ura ituni garbi eta freskoak sortuz: Belar-iturri, Alda-
iturri, Pagokoaitzekoa, Arkaitzekoa, Laskoratzakoa, Astonzulokoa, etab.

Artzanburu gainean jaio eta Mandabidetatik behera datorren erreka, Urbiako
zelaiaren ekialdean g:øtiz ezkutatzen da, Pagokoaitzeko iturria baino berrehun
bat metro aurrerago.

Alde guztietatik itxita dagoen <kubeta karstikou dugu; denoJ< uler dezagun,
enbutu baten antzekoa. Lainoek botatako ura edo elurra, enbutu horren zulotik
joango litzateke, hau da, lurralde osoan zehar dauden dolina edo elur-zulo ho-
rietatik barrena. Hauetako zulo batzutan denbora luzez mantentzen da elurra;
bertan elurra pilatuz, janariak kontserbatzeko ere erabili izan zituzten artzainek.

Lurraren egiturari begiratuz gero, San Adriandik hasi eta Artzanbururaino
bi zati bereiz genitzake (Ikus 2 mapa):

- Laskolatza eta Arbelargo saroietaraino iristen dena bata.

- Saroi hauetatik Artzanburuko gaineraino doana bestea.

Lehenengoan haitza eta basoa dira nagusi Oltzeko zelaiaeta inguruko larre
batzu izan ezik (Pin-Pill, Askiola, sutoki, Zulonpo, etab.). Euriak, elurrak eta
izotzak haitzak desegin egin ditu eta tarteetan pagoak jaio dira. Basapagoak dira,
ia denak enborrak okertuta dauzkate bai haizearen eraginagatik, baiia haitzak
berak egiten duen indarragatik ere. Tarteka otsalizar eta elorrantza banaka batzu
ere azaltzen dira baina pagoa da nagusi. Garai batean agiñe ugari omen zen,
Araba basoan batez ere, baina orain ale bakar batzu besterik ezin litezke ikus.
Izan ete, zuhaitz honen egurrak izugarrizko eskea izaten zuen artzainen artean.

4 argazkla. H¡ltz t¡rtean Jaiotzen dlra pagoak (84-4-23)
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5 argazkia. Kalparmuino gaineko hagina. Atzean Andres Atagoitfi eta lñaki Arana (90-9-13)

Bere biguntasuna dela eta, tresna mordoa egiteko erabiltzen zuten, hala nola,
uztaiak, teilatuetako burruntziak, etab. Garoa, bernz, oltzipurdiko tarte batzutan
eta Araba baso aldean besterik ez da agen; lehen afzainek Arantzazuko basotik
ekartzen omen zuten ardiei eta txerriei azpiak egiteko. Orbelak ere lan bera
betetzen du. Azkenik, ezin ahaztu artzainarentzat hain garrantzitsuak diren lizar
eta asunak. Lizar hostoak ahariei eta gaisorik dauden ardiei emáten zaizkie;lizar
egvrrez hesiak egiten dituzte eta bere itzalak abaroleku paregabea eskeintzen die
ardiei udako beroaldietan. Asunak, aldiz, illakazkian sarturik jaisterakoan es-
netara eroritako zikinkeriak kentzeko erabiltzen zituzten. Gaur egun, ordea, oihal
estu batek betetzen du lan hori, burdinezko pasadore baten gainean jartzen dena
hain zuzen.

Bigarrenean larreak dira nagusi. Belar txiki eta zoÍrotza baina, artzainek
diotenez, indar haundikoa. Larreetan geroz eta txillar mordo gehiago ari da
azaltzen , ardiek kimu berriak jan ondoren borobildurik agertzen diren txilar
mordoak. Otak ere azaltzen dira tarteka. Larreak izonatzen ari omen dira, afzan-
tza behar baino haundiagoa baita. zenbaiten ustez, hazienda haundiegia dago
Urbian eta hori nolabait mugatu egin beharko litzateke baldin eta janaririk gabe
geratu nahi ez badute. Aralar aldean ere beste horrenbeste gertalzen ari zen baina
han ongarria bota zieten larreei helikopteroz; hemen ez da ezerlxo ere egin. Hori,
gainera, ez dago artzainen esku.

Azken zati honetan ere badago haitza baina neurri txikiagoan eta gehienbat
aldameneko mendi eta muino gainetan.
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ó argazkia. Urbian larreak dira nagusi (90-9-14)

7 argazkia. Martin Elxezarreta etâ

Andres Atagoitti fonda ondoan su-egurra
prestâtzen. Egilea: ? (1990-8).
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Arestian aipaturiko baso haietatik atel.atzen du ¿rtzainak behar cluen egurra,
baina behal behalrezkoa duena bakal.rik, gehiegikeriarik egin gabe. Lege hau
bete dadin Partzuergoaren basazaitrek , artzainen batek egur.ra behar.duenean,
zuhaitz egokia aukeratu eta markatù egiten du, ondoren âl.tzainak joalì eta botâ
dezar' Eroritako edo igartutako zuhaitzak su-egurretarâko erabiltzeko. ardiz, ez,
dul.e inolako elagozpenik aÍzajnek.

Ga.ai lratea', ia mendc honen erdira arte. ikazkintza oso gal:râlttzitsua omen
ze' baso hauetan. orairdik ere sarri ikus daitezke ikarz-txondr¡t ren az.tarnak
pagadi [ra'nea. sartuz gero. Egur-ikatz hau burniola zaharr.eta'sua egiteko erabil-
[ze' orren zcn, llau z,cla etl , Legàzpiko lierriak lur lratzu erosi omen zizkion
Paltzuetgoari baina berezitasun batekin; Legazpi egurraten jabe zen bakar_ba_
ka'rik, u'a etâ la'eak Partzue.g.a'e'ak zi'elarik. Gaur egun or.aindik indarr.ean
dirau orduko hitzarmen hark.

Urbia-Oltzen zehar.zuhaitzak eclozein tokitan lìazten dirâ, laÌreetan izan ezik.
Ârtzairek bota egiu o',.n zituzten Ianea ugariagoa iz-an z.edin. Aizkorri mendian
1.400 rrrett.cttik gora ez dago bat ere; pago-bakar. izenekoa da azkenekoa, Ile-
rurendik gola gehieua haitza dugu, taùeka belar rnotz cta gogorra hazten bacla
ere. ArbeÌalgo ardiak maiz asko ikus daitczke goilarr.e hauetaraino .janari bila
igota.





2. ARTZANTZA

2.1. Gipuzkoako eta ,,trabako partzuergoa

Urbia eta Oltzeko lalle eta basoak <Parzoneria General de Alava y Guipúz-
coa> delakoa¡en barnean daude sartuta. Hauez gain Aizkoni, San Adrian, Al-
tzania eta Goiburuko luraldeek osatzen dute elkarte lìau.

Bcre sorrera ezagutzeko XV. mendera jo behar dugu, l40l urtera hain zuzen.
Urte honetan Gaztelako erregeak, Ënrique III.ak, Gipuzkoako <Con.egidore> zen
Fenando Perez de Ayalari lunalde hauek eman omen zizkion eta honek handik
uúe batzutara Segurako herriari saldu. Arabako zenbait herri, ordea, (Agurain,
Zalduendo, Egíluz, etab.) ez omen ziren tratu honekilì gustora geratu; ondorioz
eztabaidak eta istiluak sortu omen ziren heni hauen eta Gipuzkoâkoen artean,
l430.eko Azaroaren 16an, San Adriango kobazuloan bildurik, lurralde guzti
hauekin Paltzuergoa osatzeâ erabaki zuten afie. Hauek erabiltzeko baimena on-
doko heni hauetako biztanleek dute: Segura, Zegama, Icliazabal eta Zeraingoek
Gipuzkoa aldetik; Donemiliaga eta Aspanena ibarretako herriek Araba aldetik.
I-lala ere, gaur egun Oñatiko biztanleek badute Urbia eta Oltzeko larreak erabil-
tzeko eskubidea eta baita Partzuergokoek Oñatiko zenbait larre er.abiltzekoa ere.

Elkarte honek 560 urte daramatza bizi-bizirik, aldaketa sakon haundirik izan
gabe gainera. Partzuergo burua Segura dugu eta bcrtako udaletxean dago honen
artxibo nagusia, Agurainen ere agiri asko egon arrelt. Azken bilera berezia San-
drateiko kobazuloan egin zen, l98l.eko Marlxoar.en 2fìau. (lkus I Eranskina).

2,2, Saroia

2 .2 .1 . Urbia-Oltzeko saroiak

Saroi, artzainen txabolâk eta eranskinak clauden lekuar.i deritzo. Hauek befì
haize eta euri-erasotik båbestulik egoten dirâ; horregatik izateÌr dute beti txabolek
atea lregoekialde.a begira, Gainera haitz taÍean edo ondoan eraikitzell zit\t7,fetr
beti Ìalreei lekulik ezjâteko. Modu honetâra txabolak eta hesiak esiteko erc ez
zuten harfi faltalik izaten.
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8 argazkia. Sandrateira doan galtzada, Eskar¡tzeko zelai ondoan. (91-2-9)

9 argazkia. S¡ndrateiko kobazuloko
lrteerako arkua. Hementxe egin zen
l9El.eko bllera. (91-2-9).
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Ulbia-Oltzeko lurraldeau zehar hiru saroi bereiz ditzakcgu: Laskolatza, Ar._
belar eta Oltze. Laskolatza eta Arbelar bata bestearen parean daude; lehenengoa
hegoaldean , Araba aldela; biganena iparraldean , Aizkoni mendikatearen ma-
dalean, Arbelaitz tontonaren pare-parean hain zuzen. Oltze, berriz. hauetatik
eskubitara dago, Aizkorriko gurutzearen pare-pârean, behean. (Ikus I nrapa)

Garai batean 30 aft7.ain baino gehiago ibiltzen lraziren ere, J93l ütean 27
zjrelì esate baterako, gaur egun 9 artalde besterik ez dago lunalde hauetan. Arana
anaiak izan dila hellendik alde egiten azkenak, 1987. urtealì, Saroiz sal.oi, bost
daude Laskolatzan, hiru ArbelaneD eta baka .a Oltzen. Hala eta guztiz ere, artzâiD
bakoitzeko aldì kopurua haunditu egin denez, orain lehen baino ardi gchiago
dago. Izan ere, mende hasieran aúzain bakoitzak l00en bat arcli edukitzen omen
zituen gehienera jota. Orain badira 600 eta 700 buruko artaldeak. Guztira
1990, urtean 3.800en bat ardi omen dabiltza lar.re hauetân, zenbaiterì ustez gehiegi.

Oncioren, artzaiueí butuzko xehetasu¡rak az_alcluko ditut. sar.oia kontuan iza_
ni k:

A) LASKOLA ZA

Saroi honetan sei artalde zeuden nìk lan hau burutu nuenean 19g5, urtean.
Dena den. lehen aipatu bezala, orain hiru urte Arana anaiek utzi egin zioten
urbiara igotzea'i a.taldea salduta. ondorengo hauck dituzue bertako artzainak:

I0 ¡ìrgâzkiâ. Joxc Goibùruren sâroiâ, Lâskolâtzâko hâitzâracan, (90-9-14)



\
I .{giriâ: 1931. r¡rtcâD Urbiâ-Oltzen zctrden 27 âtfzaiDâk. Scgrtrâko 'lÌlxitìltcgitik 

jn\o'l
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l) AnnNe Axe¡nr

Joxe Martin eta Atanasio Arana Aranburu anaiak Beasaingo Errezkarate
baserrian jaioak dira; l920an lehena eta sei urte geroago , rg2îanbigarrena. Beren
gurasoak ere, Joxe Arana eta Maria Aranburu , Beasaingoak ziren. Hala ere,
Atanasiok 6 urte zituela, jaiotetxea utzi eta ormaiztegiko ojarbira joan ziren
bizitzera. Gerra piztu zen urtean erosi omen zituzten lehen ardiak , 27ren bat
hauekin ldiazabalgo mendietan, Garagarzan eta Apotan ibili omen ziren Urbiara
l944an joan aurretik. Honetarako ldiazabalen enpadronatu behar izan zuten,
bestela ez bait zeukaten Partzuergoko lunak erabiltzeko eskubiderik.

43 urte egin dituzte beraz bi arlzain hauek Urbian beti Laskolatzako
txabolaren batean egon direlarik. Orain Urnietako Armotza (Almorza) baserrian
bizi dira, lehen negupartea igarotzeko erabiltzen zuten baserrian alegia. Atanasio
ezkongabea da; Joxe Martin, berriz, Oltzen hazitako emakume batekin ezkondu
zen, Pilar oiarbiderekin. Bi seme izan dituzte, Joxe Mari eta Iñaki, baina hauek

ll argazkia, Joxe Marlin
Arana eta Pilar Oiarbide
Armotza baserriko ata-
rian. (88-4-25).
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12 argazkia. Atanasio ar'
diak Armotzako artegitik
¡teratzen. (90-12-3).

ezdiraartzainlanetan ari. 300en bat buruko artaldea izaten zuten bi anaien artean.

Orain dozenatxo bat besterik ez dute: <Denboapasako, bestela aspertu eitten
gattuk eta!> zioen Atanasiok.

2) JolNrro ErxrznRRetR

Joanito Etxezarreta Muñoa 7*,gamako Padrene baserrian jaioa da, 1925.

urtean. Hala ere, gurasoak Urbiako artzainak zituenez, ez zen denbora luzez izan
kalean. Laister zen Urbiako lurretan eta hantxe izan da 65 urte hauetan zehar.

Aita, Pedro Etxezarreta, Idiazabalgo Zelaundieta baserrikoa zen; ama berriz,
Hilaria Muñoa, Znraingo Sagastibilakoa.

Txokoko Joanito, Urbian artzainohitura haundia duen familiakoa dugu. Izan

ere, Fondako Martin Etxezarretaren anaia eta Arbelargo Emiliano eta Jesus E-
txezarreta anaien osaba baita (Orain zazpi urhe hil zen hauen aitaren, Domingo
Etxezarretaren, anaia).
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13 argazkia. Joanito Etxezarretå txabolâ ondoko baratzesn p¡tatâ at€råtzen. (90-9-13).

Joanito ere urbian bertan hazitako emakume batekin dago ezkonduta, se-
gurako Korrale baserriko Kontxita Goibururekin. Sei seme-alaba dituzte: Kontxi,
Felix, Isabel, Xanti, Miel eta Arantxa. Aipatu beharra dago, hiru semeek eusten
diotela artzain ohiturari. zahartenak, Felixek, opakuan dauka txabola; beste biek,
beniz, Xanti eta Mielek, aitarekin batera zaintzen dute Urbiako artaldea, orain
600 buru pasatxo dituena. Duela 32 urte erosi zuten Gordoan etxea eta bertan
ematen dituzte udazkena eta udaberriko egun batzu.

3) ANones <<ArRcoITrI>>

Andres Zufiria Audela, Gabiriko Atagoitti baserrian jaio zen lg4leko udaz-
kenean. Aita, Franzisko Zufiria Goiburu baserri berekoa da; ama, berriz, Maria
Dolores Audela Altza lrungo Bentetatik ezkondu zen Gabirira. Arana anaien
kasuan bezalaxe, Idiazabalen enpadronatu zen Andres, Urbiarajoateko eskubidea
lortzearren. Hara orain dela 24 urte joan zen, l966an hain zrrzen, Florentino
Goibururi artaldea erosi zion eta honekin batera baita bere txabola hartu ere;
aunetik etxe inguruko larre eta basoetan ibiltzen zen artzain, Aizeleku mendian
gehienbat' Ondoren antzutu eta gero Andraitz aldean izatenzuen artaldea, Urbiara
joan zen arte.

49 urte dituen artzain gogor honek jaioz geroztiko elbarritasuna du hanketan.
Hala ere, eta bere lagun eta lankide paregabe horri esker, urbian hain ezaguna
den Joxantonio astoari esker alegia, ederki asko burutzen ditu egin beharretõ hn
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14 argazkia. Andres Zu-
Iiria eta Joxantonio bere
astoa Gabiriko Atagoitti
baserrian. (84-4-15).

guztiak. Bera izaten da gainera udazkenean Urbiatik aldegiten azkena, elur artean

gehienetan. Ezkongabea da eta 200 buru inguruko artaldea dauka.

4) Joxe Luts ..InezoLe>

Joxe Luis UribetxeberriaZabaleta ere Gabirian jaioa dugu, lrazola izeneko

baserrian, 1949. urtean zehazkiesateko. Aita Damaso Uribetxeberria du, Eskoria-

tzan jaioa baina gaztetan sendiarekin Gabirira bizitzera etorria; ama, berriz, Bi-
zenta Zabaleta Gabiriako Jauregi baserrikoa. Artzain honek ere, Partzuergoa

osatzen zuten herri batekoa ez zenez, Idiazabalen enpadronatu behar izan zuen

eta lg71eanjoan zen lehen aldiz Urbiara. Aurretik ere ibiltzen zen artzain herri-

basoetan eta etxe inguruan lehenik, gero Katabera inguruan. Urbiara joateko

Legazpiko Lakiolari hartu zion txabola; bere artaldea l60ren bat buruk osatzen

dute.

15 argazkia. Joxe Luis
Uribetxeberrlaren txabola
eta eranskinak neguan.
(84-4-23).a*a
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5) Joxe Golsunu

Joxe Goiburu Goiburu 1930. urtean sortu zen mundura, Idiazabalgo Arteaga
baserrian, baina honek ere laister eman zituen lehen pausoak Urbia aldean, izan

ere, bere gurasoak han egoten bait ziren atlzain, baita aiton-amonak ere. Aita
Domingo Goiburu zuen, <<Domingo Haundi>, Segurakoâ. Ama, berriz, Antonia
Goiburu ldiäzabalgoa.

16 argazklo. Joxe Golburu Ar¡b¡ßo eguzllt¡n ¡rt?¡ln. (91-2-24r.

7*gamako Dinti baserriko Arantxa Lapitzondorekin ezkondua dago, lau
seme-alaba dituela: Domingo, Juan Joxe, Elena eta Maria Dolores. Seme zaha-

rrenak, Domingok, aitaren urratsak jarraitzen ditu artzain lanetan. 330en bat ardi
eskas ditu beren artaldeak. Hauek ere, Araba aldean erosi zuten baserria orain
30 urte, Galarretan hain zuzen, eta bertan igarotzen dute negupartea.
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17 argazkla. Domlngo eta
Juan Joxe Goiburu
tx¡bol¡ ondoko eskort¡n
ark¡zteak banatzen.
(90- 9-12).

6) Ixono ETA PEDRo <<ZELANDTTA>>

Ixidro eta Pedro Legorburu Arana ldiazabalgo Zelaundieta basenian jaio
ziren l936.ean lehena eta l944.ean bigarrena. Gurasoei dagokionean, aita, Joxe
Mari Legorburu, Idiazabalgo baserri berekoa zen; ama,Engrazia Arana, aldiz,
Beasaingo Errezkaratekoa,

Betidanik ibili izan dira artzain, Idiazabalgo herri-basoan gehienbat, eta orain
dela22 urte joan ziren urbiara. orain dauden txabolan, erdiko saroikoan, 14 urte
egin dituzte, aurreko zortziak Juan Muñoarenean egin zituztelarik. 3l0en bat
buruko artaldea dute.

Pedro ezkongabea da; Ixidro, bernz,Tngamako Eguzkitze baserriko Arantxa
Zabaletarekin dago ezkondua. Hiru seme eta alaba bat dituzte: Gorka, Lierni,
Iosu eta Andoni. Oraindik lanean hasteko gazte samarrak badira ere, gogoa izanez
gero ez zaie hauei ere lan honetan jarraitzeko aukerarik faltako.

lE argazkia. Pedro lægor-
buru Erdlko-saroiaren
aurrean. (90-9-12).
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Joanito Etxezarretak <<Txoko> taberna dauka bertara hurbiltzen diren men-
dizaleei hamaiketako eta bazkari edenak eskeintzeko; lehen, Arana anaien
txabolan ere, Pilar Oiarbidek eman ohi zigun salda eta txoriso-mutur ederrik.
Laskolatzan, Urbia osoan bezalaxe, txabola asko dago hutsik. Florentino, Felix
eta Euxebio Goiburu anaiak, Joxe Mari Altzarte, Joan Otatza,... dira besteak

beste saroi honetan izandako zenbait artzainen izenak.

B) ARBELAR

Lekuaren ezaugarrietatik datorkio saroi honi izena, arbel-harria ugari baita

leku honetan. Hiru artzain besterik ez daude saroi honetan:

1) Fenuru Annrprn

Fermin Arrieta Otaegi Zegamanjaio zen 1932. urtean. Kale-etxean jaiotako
artzaina dugu hau. Bere aita, Anjel Arrieta ere kalean jaioa zen, Zegaman. Ama,
Josefa Otaegi, berriz, herri bereko Zuloaga baserriko 18. senidea omen zen.

Ferminen aitonak erosi omen zuen artaldea Bizkaia aldean; hanez gero beti izan
dira Urbian. Lanbitako saroia esaten diote bere txabolari, baina Arbelargo artzain
izenez da ezaguna.

Lorentxa Etxezarretarekin dago ezkonduta eta bi seme ditu, Anjel eta Do-
mingo. Bigarrenak artzain lanari jarraitzen dio; ia 700 buru dituen artaldea zain-
tzeko norbait behar!

19 argazkia. Fermin Arrleta eta Lorentxa Etxezarrets txabolako behekosuaren aurrean. (90-9-13).
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2) Eun-reNo Erxuzennrrn

Emiliano Etxezarreta oiarbide segurako Madalena baserrian jaio zen
l957.urtean. Aita, Domingo Etxezarreta ztgu un jaioazen;ama, Anttoni oiar._
bide, berriz, Segurako baserri berekoa da eta oraindik ere urbian egoten da bere
beste semearen, Jexuxen txabolan.

20 argazkia. Emiliano E-
txezarretaren txabota, Ar-
belarren (90-B- I9).

ffi
3 Agiria: Lanbitako saroia. Egilea: Xabier Odriozolå (19g4).
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21 argazkla. Emiliano E-
txezarreta bere emazte etâ
seme-alabekin Zeraingo
Telletxea baserriaren
ikuilu ondoan. (91 -2-2\ -

Jaio eta handik egun gutxitara joan zen urbiara artzainhau, bere anai-arrebak

bezalaeta orokorreanigurasoak Urbiako artzainakzittJztenume guztiak bezalaxe'

Hernaniko Ereñozu auãokoa den Milagros Oiartzabalekin dago ezkonduta eta 5

seme-alaba ditu: Garbiñe, Txomin, Joxe, Iosu eta jaio berria den Mirari. Ardiak,

beniz,540 inguru ditu bere artaldean.

3) Jrxux ErxpzRnRetR

Aurrekoaren, Emilianoren anaia dugu 1953. urtean jaiotako artzain hau.

Segurako Madalena baserrian jaioa hau ere, besteak baino gorago dauka txabola,

Aizkoniko bide-bidean. Bertan taberna ere badaukate.

Lourdes Errazkinekin dago ezkouduta eta ez daukate seme-alabarik' 420ren

bat buruko artalclearen jabea da'

22 ar gazkia, Anttoni Oiar-
bide bere seme Jexux

-artilea 
kardatzen-, eta

Emilianorekin eta bero-
nen seme Joxerekin Ar-
belargo txabolan.

(90-9- I 3).
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23 argazkla. Arbelargo txabot¡k terho eta ¡te¡k perez.p¡re itxita neguan. (s4-3-r5).

Garai batean saroi honetan ere artzain gehiago izaten omen zen: santiago
Goiburu 

-<Korraleko 
xanti>>-, Joan Zabaio, Joxe Mari oiarantzo,.... saroi

honetan ere ez da falta Aizkorri aldera doan mendi zale nahiz bisitariari ahoa
goxatzeko aukera emango dion tabernatxoa. Jexux Etxezarretaren txabolan dago
berau eta Anttoni Oiarbide bertan egoten da oraindik beti jendea zerbitzeko prei.

D) OLTZE

l) Joxe MnRl <<OLrzexoe>

Joxe Mari oiarbideolabide dugu oltzen dagoen artzainbakarra. Zegamako
Aitamanen etxea,n jaiotako 55 urtekò aftzain haul Agapito oiarbide Aranzadiren
eta Paskuala olabide Munasororen semea dugu, sefuiuko Arp*utza baserrikoa
lehena eta 7ægamako Etxe-haundikoa bigarrena.

serafina Larrea Aldasororekin dago ãzkonduta eta seme bat, Jexux eta alaba,
Mari Paz, ditu. Hauek 250ren bat buruko artaldea zaintzenlaguntzen diote aitari.

Dominika Arrizabalaga, <<oltzeko Dominike>, duela urte gutxi arte aritu da
aÍzain oltzen. Hantxe dauka oraindik oltzeko zelaian, txabolieder askoa, Joxe
Marirenetik Araba aldera. Lehenago hemen egondako beste artzain batzu: Ma_
halako Joxe eta Miel rxiki arabarra, Martin urbizu eta Julian Agirre.
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24 xgazk)a. Oltzeko Joxe Mari bere

aita zãn Agapito, e mazte eta seme-ala-

bekin, txãbôla ondoko Pagoaren i-

tzalean. Egilea: Jabier Cristobal
( 1 983).

25argazkia.Urbiakofonttadaartzainenetamendizaleenbatz,arlekua.(91-l-5).
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Saroiak ez badira ere ez nituzke hemen aipatu gabe utzi nahi Ur-bian geurantzi
haundia duten beste bi leku. Urbiako baseliza da bata, Urbiako Fonda bestea.
Baseliza honetan igandero meza ematen du Arantzazuko praileren batek bertara
inguratzen díren artzain eta mendizaleentzat. Ezin âhaztu hemen aita Lasa fran-
získotarra, hainbat eta hainbat urletan oinez igo dena igande batean ere huts egin
gabe. Orain aita Villasantek bete du bere lekua,

lJaseliza hau 1924.ek<t Irailean bukatu zuten cta ondoren aterfe-fonda lanak
beteko zituen eraikulttza lanetan hasi, Garai hal.tan ba omen ziren Urbian fama
ona ez zuten taberna pare bat. Haiek desagefiâraztea zen Partzuer.goko buruen
nahia (lkus III Eranskina). Orduan eraikitako fonda hura dugu Urbia osoan uda
eta negu, jai egun eta bezperetan ifikita egoten den leku bakarra, Artzainen
batzarleku eta mendizalcen ostatu, artzalìtzan uÌte asko elùan dituen gizasetnea
du gidari, Martin Etxezarrefa Muñoâ hain zuzen. 1928. ul.tean jaio zen Martin
Z.rgamako Padrene basenian. 30 ufie bete arte Ur.triau artzain ibili ondoren, Estatu
Batuetako Oregonera joan zen 15 urtez, eta handik itzuli zenean Fonria hartu
zuen. Zegamako Gregoli Berasâtegirekin dago ezkonduta eta senìe trat dute, Miel.
Askotan izaten da beflan laguntzen bere arreba Juxta. Baita Arbelatgo iloba
Lorentxa ere, lan haundia espero duten egunetan.
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26 argazkia. Martin Etxezarretå etå
Gregori Berasategi fondako sukal-
dean. (91-l-5).

Fonda hau subastan hartu omen zuen Martinen aitak, Pedro Etxezarretak

orain 54 urte. Ondoren honek bere alaba Juxtari utzi zion, eta akenik, Amerikatik
itzuli zenean, berriro hara joateko asmotan etorri bazen ere, Martinek hartu zion

bere arrebari.

2.2.2. Txabola eta eranskinak

TXABOLA da artzainak saroian daukan eraikuntzarik tinko eta sendoena;

honen inguruan aurkitzen ditugu beste eranskin guztiak. Atal honi ekiterakoan

komenigarria deritzot lehengo eta oraingo txabolen arteko bereizketa egiteari:

- Txabola zaharretan estalkia zotalez zegoen egina. Pilar Oiarbidek, Joxe

Martin Aranaren emazteak, gogoan dauka oraindik askotan ohean sartuta zeu-

denean teilatutik behera ittukina erortzen zitzaiela gainera. Egin zezaketen gauza

bakarra, guardasola zabaldu eta lotan segi, ezer gertatu ezbalitz bezala.
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27 argazkia. Elorri egu-
rreko gurutzea eta Eguz-
ki-lorea Oltzeko txabola
babesteko. (91-l-5).

Txabola guztia gela bakarrekoa izaten zen eta bertan egiten zituen artzainak
lan guztiak. Oin laukizuzena eta atea bizkarrarekiko perpendikulana zuen. Tei-
latuak urak bi aldetara isurtzen zituen eta beronen maldan-beheÍa ez zen oso
haundia izaten. Zotalak egunezko bum¡ntzi edo kapirioen gainean jartzen ziren
behetik gorako norabidean; hauen gainean txilarra edo pago-adarrak estalkia altxa
ez zedin.

Hormak hanizkoak izaten ziren eta hauek uzten zituzten tarteetan lokatza,
zoia eta goroldioa sartzen zituzten haizeari eusteko. Hormak oso lodiak izaten
ziren eta ez zioten ez lehiorik ez tximinirik egiten; beheko-suaren kea txabola
bamran geratzen zen edota teilatuan uzten zuten zulo txikiren batetik ateratzen
zen. Pilarrek esan zigunez, bere amak sua pizten zuenean, burua tapakien azpian
sartzeko agintzen omen zien, keak begiak ez enetzeko.

28 argazkla. Arana anaien
saroiko txerritegia, zota-
lez eta harriz egina lehen-
go txabolen åntzera,
(90-l r-3).
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Garai batean itxi gabeko estalpea izan zuten aunekaldean, pixkanaka-pix-
kanaka ixten joan eta azkenerako txabolaren zati bihurtzeko. Aterik ere ez omen
zuten batzuk; ate-zuloaren aurrean hani haundi bat omen zegoen (0,60 m.) eta
gauetan artzainak honen aufrean adarrez egindako hesitxoa jartzen omen zuen.

Orain gutxi arte ateak irikita uzten zituzten artzainek, beheko suarena eta
estalpekoa bereziki, eta su-egurra ere izaten zen mendizaleak sutondoan berotu
zitezen. Baina azken urteotan sasi-mendizale askok txaboletan egin dituzten as-

takeriak direla eta, sanailak jani behar izan dituzte, kalterik ez izatearren. Hala
eta guztiz ere, udaberrian Urbiara igotzen direnean ez dute ez, dena bere lekuan
aurkitzen. Badirudi kaletarrek ez dutela ulertzen zabalik dauden ate horien esa-

nahia.

- Gaurregungo txabolek ez dute aldaketa haundiegirik izan. Aipagarrie-
netakoa teilaren sarrera izan liteke. Jakin badakigu, Euskalerrian teila norbera-
renak ziren eraikuntzetan bakarrikjar zitekeela; txabola hauek Partzuergoarenak
direnez, artzainek ezin zezaketen teilarik jani. Urbiako baseliza eta fonda egin
zirenean, ordea, teila jani zietenez, txabolek ere jaso egin zuten berrikuntza hau.

Arrazoi honegatik dute orain Urbiako txabola guztiek era honetako teilatua. Ez
da berdin gertatzeneranskinekin, hauetan zotalak, garoa eta latoizko txapak baitira
nagusi.

Bigarren berrikuntza txabola haundiagoak egin eta gela desberdinetan bana-
tzea izan da. Lehenengoa (aintzinako estalpea) sukaldea dugu. Hemen beheko
sua eta gaurregungo gasezko sukalde beniak ikus ditzakegu. Gazta egiteko tresnak
eta ontziak ere bertan egoten dira. Biganen gela batean kamaña daukagu. Lehen

29 argazkia. Andres Atagoittlren eranskinetsn ikus dalteke txapazko estalkia. (84-3-15),
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30 argazkia. Andres
Atagoittiren txabola et¡
gaztandegla. Burdlnazko
ateak, teilak eta hormi.
goia dlra berrlkuntzarik
haundienak. (90-l l-3).

txilarrez eta garoz egina bazen ere, orain denak koltxoiak dituzte. Azkenik,
hirugarren gela gaztandegia izaten da; honek, saffera txabolatik bertatik edo
kanpotik izan dezake. Beste batzutan hutsik dagoen txabolaren bat ere erabiltzen
dute (Arbelanen esaterako). udan gaztanolak gazÍaz beterik egoten dira, onduko
dituen haizea leiho txiki batetik sartzen delarik.

Azkenik, txabolen sendotze haundia eman da. oraindik ere harriz eginda
baldin badaude ere, hormigoia erabiltzen da gogortzeko eta zoruan ere botatzen
da lehengo lur zapalduaren ordez. Zenbait txabolatan baldosa eta guzti dute
sukaldea, kale-etxe askotan baino dotoreago. Teilatuan, berriz, aislanteak eta
plastikoak jartzen dituzte, baina hala ere zotala ez da galdu, bera baita beti
hotzbero berdintsua gordetzeko gairik egokiena. Udan txabola prexko mantentzen
du eta neguutì barruko bcroari cz dio ihes egiten uzten.

31 argazkia. Fondakoek
zaldia ets behorra er¡bll-
tzen dltuzte oraindik ere
Urbiara lgotzeko Land
Roverrak igotzerlk ez due-
nean, neguan batlpat. Egi-
lea: ? (1990-8).
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Aldaketa hauek emateko arrazoi nagusia garraio-bide berrien sarreran dago.
Lehen Urbiara gauzak eramatea asko kostatzen zen, zaldia bait zen hara trasteak
igotzeko bide bakana. Orain, berriz, ibilgailu motoredunak (Land Roverrak ge-
hienbat; baita Suzukiak ere), enazigo daitezke bertara; artzainarenak berak egiten
ez badu, lagun edo ezagun batenak egin ditzake garraio-lan horiek, lehengo izerdi
haiek auneratuz. Laburbilduz, txabolaren forma eta lekua ez dira aldatu baina
sendotu egin da, gauregungo aurrerapenak sartuta artzainaren bizimodua hobe-
tuz.

Atal hau bukatzeko, eta orain, 1990. udazkenean martxan dagoen zerbitzua
ezizan arren, aldaketa dexentea ekar dezakeen aunerapena dago aipatu beharra,
urarena hain zuzen ere. Gipuzkoako Foru Aldundiak, Partzuergoarekin batera,
txabola guztietaraino urajartzeari ekin baitio, artzainari lan bat kenduz. Izan ere,
artzainak iturrira joan behar izaten du behar duen ura ekartzera, askotan um¡ti
samarera gainera. Ur-depositu txikiak egin dituzte, euria egindakoan txabolen
teilatuetatik erortzen den ura jasotzeko; honek, garbitasuna egiteko balio badu
ere, edatekoa iturritik ekartzen jarraitzen dute. Datorren udabenitik aurrera, gau-
zak ondo baldin badoaz, sukaldeko iturrian izango dute ur hori; lan bat gutxiago,
aunerapen bat gehiago.

ERANSKINAK dira aldaketa gutxien izan duten eraikuntzak. Nagusienak
hauexek dfta: eskorta, illorra, txenetegia, oilategia, illategia, txakurtegia, ke-
tokia, baratzea, abarolekua eta ituniak.

32 argazkla. Peruh¡itz barrenean do¡n Land Roverra bez¡lako lbllgailuek ¡sko erraztu diote blzlmodu¡
¡rtz¡ln¡rl. (90-9-12).
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rrcrân àskca daIo hâ"
tzârtcko gai tzâ sc¡¡då_
tzeko. (8¿1-3,t5)

ESKORTA izenez, ardiak biltzeko erabiltzen rien itxitura ezagutzeu rìugu.
IJornrak gehienetan har.ri hutsez eginak egoterì dir.a, l_1,20 rn.ko allura izaten
dutelarik. Hala ere, badira lurrean sar.tutâl(o pago-egur.r.ez"ko hesiz egindakoak,
Andres Atagoittirelìean esate baterako.

. Otsoak etâ azeriak ugari ziren garaietan, ezinl¡estekoa izaten zen gauean
alrliak eskortan sartzea, bailla ot.ain arcliak jatsi ondoren, kânpora atetatzen dir¿r
gaua pasatzeko orain ere badira azeriak, baina hauek nekez el-asotzcn diete ardi
helduei.

Eskotta honek jastokitarako ele balio dezake beraz; hala denean, zati des_
berdinetâÌr banatùa egol.en da langa l¡atzuen bi¿lez, ardiak jatsi ondoten, beste
aldela pasatz-eko. Bertan ardiak senclatu el.a balìatu ere egiten tlira.
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35 argazkia. Oltzeko ilo-
rra. Zot¡la eta txtpa ditu
est¡lki modura. Txerrete-
gi bezala erabiltzen dute.
Atzean, ezkerrean,
txakurtegia. (84- 4-23).

ILORRAK txabolak baino txikiagoak izaten dira. Laukatu zuzeneko oina

eta hormak harri lehonezkoak. Ez dute leihorik izaten eta aunean ate txiki bat

edukitzen dute barnean sartzeko. Teilatua garoz, zotalezedo txapaz estalia egoten

da, estalki hauek beti bum¡ntzi edo kapirioen gainean doazelarik. Hauen gainean

pago-adar kakodunak jartzen dira gailurrean kateaturik, haizeak altxaez ditzan.

Teilatuaren aldapa txabolarena baino haundiagoa izaten da.

Ilonak zeregin desberdinak bete litzake, hala nola, txerretegi, oilategi, ilategi

eta nohizbehinka ahari edo ardi gaisoren bat sartzeko ere bai.

KETOKIA gehienetan txabola ondoan dagoen eraikuntza berezia izaten da

baina batzutan gaztandegiak berak betetzen du lan hau. Ondo itxia behar du izan,

sua egin ondoren keak kanpora alde egin ez dezan. Honen bam¡an gaztak gaz-

tanoholetan egoten dira, ipar aldera begira dagoen leihatila batetik haizea sartzen

zaiela. Haize hau da'gaztak ontzen dituena.

3ó argazkia. Joxantonio-
ren garqie-lana betetzen
duen ilorra. (90-9-13).
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37 argazkia. Oltzeko Joxe
Mari gaztandegian. Gaz.
t¡k bertan keatzen dituz-
te. Egilea: Jabler Cristo-
bal (1984).

TXAKURTEGIA txakurrarent zat bereziki egiten den eraikuntza dugu. Ar-
tzainaren lagun nekaezin hauei babesa emateko edozein trastek balio lezake:
plastikozko bidoi haundi batek, haitzulo batek, harrizko nahiz txapazko estalpe
batek... Oso xelebreak izaten dira eta txabola bakoitzean bizpahiru egon ohi dira.

BARATZEA txabola guztietan izaten dute. Urbian, han goian, dendara joan
eta behar dena erosterik ez dagoenez, artzainaren janaria prestatzeko beharrezkoak
diren zenbait barazki landatzen dituzte: pomrak, azak, azenarioak, patatak, le-

txuak...

Baratzeak harresiz inguratuta egoten dira, normalean eskorta edo jaistokienak

baino altuagoak izaten diren hesiak dira hauek, ardiek eta gainontzeko abereek
(behor, behi,...) bamrra salto egin ez dezaten.

38 argazkia. Dominika
Arrizabalagaren txabola
eta baratzea Oltzeko ze-
laian. (84-4-23).
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39 argazkia. Ardi¡k Lanbitarako bideko abarolekuan babestuta. (90-9-13)

ABAROLEKUA artzainak eraikitakoa ez izan arren, zati gaffantzitsua da

saroiaren bam¡an. Izan ere, udako egun beroetan ardiei babes ederra eskeintzen
baitie, eguzkia sartu arte. Abarolekua saroi ondodan dagoen sakon bat izan ohi da,

itzala egiteko pago edo lizar batzuk dituena. Ardi mozten ere bertan egiten dute

eguraldi beroa denean.

ITURRIAK saroian bertan ez badaude ere, artzainaren bizitzan urak izan
duen garrantziagatik eranskin modura aipatuko ditut.

Eguraldi normala izanez gero, azken bi urteotan ez bezala, ez da urik falta
izaten Urbian. Iturri ugari daude, txaboletatik um¡ti samar, ordea. Edateko eta
janaria prestatzeko ura, bertara joanda ekarri behar izaten dute, teilatutik erori
eta ur-deposituetan bildutako euri-urak, ez baititu behar horiek betetzen. Dena
den, 1991. urtetik aurrera, lehen aipatutako plangintzari esker, aurrerapen polita
izango dute artzainek txaboletan. Hala ere, eraiki behar dituzten depositu haundi
horiek betetzeko iturri hauetako ura erabili beharko dute. Hona hemen, garrantzi-
tsuenak (Ikus 3 mapa)

- Pagokoaitzeko iturria. Urbiako zelaian, errekaren eskubikaldean dago,
Laskolatza eta Arbelar saroietatik erdibidean.

- Arkaitzeko iturria. Zabalaitz azpian eta fonda gainean, bertatik hartzen
du ura fondak.

- Alda-iturri. Arbelargo larreetan dago, Andraitz azpian.
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- l,askolatzako eclo ikazkinen itun'ia. Laskolatzatik Perusaroirako bidean.

- Belar-itu¡ri. Perusaroitik Oltzerako bidean. Atanasio Aranaren ustez, izu-

garri motela omen da iturri holletâko ula

- Astozuloko iturria. Oltz.eko laùeetatik Oinbaikoitz aldera. Hemengoa bai

ur edena !

- lturgoienetâ. Artzanburuko laneetan dago Ulbi erreka bertan jaiotzen

da.

- Eskalatzeko iturríâ. Sandrateiko kobazulotik ger-nr, Urbiarako bidearen

ezken ean.

- Zabalãltzeko itrlnia, Zal¡alaitz aitzarcu azpian Arantzazutik gatÒzela ez-

kerrean.

- Iliruiturrieta, Andrâitzetik eskubitara, arbel-aitzetik sortzen dâ uta iturri
lìonetan.

- Askiolako itulria. Araba aldetik datorren pislarcn goteneatl, ezkerraldean

2 .2.3 . Txahokt hartzea eta aldaketak

Arrzain batek Urbian txabola hartu eta bertara artzântzala joan nahi izanez

gelo, Paúzuergoak jârritako zenbait atau bete beharko ditu Jarraiar datozen

hauek dila nagusienak (Ikus II elanskina)

- Paltzuergoa osatzen duten hetliren batean (Zegama, Segura, Zerain, Idia-
zabai, Asparrena eta Donernilìaga) herritarra í7'ãtea eta etxea edukitzea.

Adinez nagusiak izan behat dute gainera, eta baita he i hoffetan bizi
ere. Honez gain biztânle-zellendan azaldu behar dute

- Txabola izateko eskabidea egin baino hiru urte lchenago izan beharko

du helri horretako biztanlea.
-- Artzântzalako, Pal'tzùcrgoâk idâtziz emate,ì duen baimena eduki behar'

izaten cla. Honen eskabidea notbel aren herriko udaletxearcn bitartez egin

behar da eta ez. z.aio edL¡zei:ni etrlatcn; urtelo erabakitz-en dcn gutxieneko

aldi kopurua eduki behar da.

--- Altzairìerì batek bi ulte edo gehiagotan txabolalâ joateari uz.ten badio,

bertalì egoteko eskubidea galdu egingo clu eta bere ordez beste bat sar

d ¿ìiteke.

- Gv7-tiz debek¿tuta dago txabola beste bati uztea edo saltzea Hau aita eta

scmeerì artearì bakarlik egin daiteke, eta gainera Patlzuergoaten baime-

l]a?..

- Txabola utzi behâr'clenean, egoera oncan utzi beharko du artzainak, Ilau
horrela beteko ez balitt,, Partzuergoak le!ìe hau betetzera behartu clez-ake

artT-aina.

-- Gaurregun Urbiala ìgo baino lehen, I.neldita cìaramaten ganadu$utu ktl-
puruâr'ell berri etnan beh¿r dute altzail guztiek P tzuergoaren idazkari-
tz.an. I'lozien.dalc bchar bezala n]arkatuta etâ osasun egoela on(]an egon

l¡eharko du.

r20



r1',
-îr

40 argazkia, Txabola asko dago hutslk Urbian. Honetan lægorburu anaiek ¡lde egln zutenetik ez da inor
sartu. (84-4-23).

- Artzain batek Urbian bertan, txabola batetik egokiago datorkion beste
batera aldatu nahi izango balu, Partzuergoaren baimena eskatu beharko
du.

- Txabola berria eraikitzeko edo lehengo zahaÍa berritzeko, eta artzan-
tzarako ez den beste helburu baterako erabiltzeko ere baimena eskatu
beharko da.

- Zenbait urtetan ardi edo zaldi bakoitzeko diru kopuru bat ordaindu bada
ere, orain ez da ezer ordaintzen. Hau l430.ean hartutako erabakian ager-
tzen den larre dohaintasunari lotuz egiten dute artzainek. Istilu gogorrak
izan omen ziren Partzuergoaren eta artzainen artean ordainketa hauek
zirela eta.

Badirudiarau hauek artzain joateko eskariak ugari zirenean jarritakoak direla.
Orain hutsik txabola asko dagoenez eta eskari berririk ez, askotan ez dira zehatz-
mehatz betetzen lege hauek, batez ere, arlzantzari utzi dioten artzainei dagokie-
nean. Nere ustez , erabaki ona da hori gainera, horrela txabolak zaindu egiten
baitituzte tarteka bertara joaten direnek. Bestela, dagoeneko lurrera etorriak izan-
go ziren, itxi eta bere horretan utzitako txabola askorekin gertatu den bezalaxe.
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2.3. Larreak eta larrebideak

Anzainak Urbian, goizean goiz ardiak jatsi ondoren, larreetara bideratzen
ditu. Laskolatza eta Arbelargo artaldeak leku berdinerantz abiatzen dira beti,
Artzanburu gainerantz. Hango joan-etorria egiteko artalde bakoitzak bere larre-
bide berezia dauka, eta hau oso gutxi aldatzen da Urbian egiten duten egonaldian
zehar. Larreetan askotan batera ibili arren, arratsean txabolara itzultzerakoan,
bakoitza bere eskortarantz joango da. Hala eta guztiz ere, ardi edo arkumeren
bat nahastuz gero. hortxe dituzte belarrietako seinaleak edo bizkarreko markak
zein artzainena den jakiteko.

Oltzen, beniz, orain artalde bakarra badago ere, betiko bidea erabiltzen dute
ardiek: Oltzeko zelaitik Askiola eta Pin-pillera. Beti beren leku jakiñera jotzen
dute ardiek. Honexegatik da hain garrantzisua arditarako bertan esnea edan duten
arkumeak uztea; larrebidea ezagutzen dutelako, galtzeko arriskua gutxituz.

Ondoren saroiz saroi ikus dezagun nondik nora ibiltzen den artalde bakoitza:

- LASKOLATZA: (ikus 4 mapa)

Saroi honetako ardi guztiak beti Urbi errekaz Araba aldera, hegoaldera ibil-
tzen dira, Erdiko saroikoak izan ezlk; hauek, Artzanburura errekaz eskubitik nahiz
ez.kerretik joan ohi dira.

Saroi honetan dauden 6 artaldeekin ( Arana anaiena barne) hiru talde egin
genitzake larrebideak sailkatzerakoan:

t ,, ?at

4l argazkia. r\rdicz gain, behorrak, bchiak cta ahuntzak erc izaten dira Urbia-Oltzeko l¡rreelan,
(90-9- I 2),
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l) Atanasio eta Joxe Martin Arana, Joanito Etxezareta eta Andres Atagoi-
ttirenak. Hauen ardiak fondaz ezkeffetik sartzen dira beti. Laskolatzatik
abiatuz, Bolalcku gaina zeharkatu Kalparmuño eskubian utziz etâ handik,
Arkaitzeko iturri gâinetik, Elolako lepo ondotik, Korostiaran, Ënaitz-,

Iferrutz eta Artzanburu.
2) Joxe Lr.ris Ilazola eta Joxe Goibururenak. Haucn ardiek fonda eskubian

uzterì dute, Laskolatza azpitik abiâtu eta Kalparmuño barrel)etik pasâtzen

dira. lrazolarenak Mandabideetatik ezkerLera, Artzanburu gain-gainerai-

no heltzen dira. Joxe Goiburulenak, bertiz, etteka ondo-ondotik joaten

dira, baina ez dira liain goraino irislen.
3) Ixidlo eta Pedro Zelandietakoenak. Laskcllatzan dauden ardietatik, Erdiko

saroiko hauek dira errekaz eskubitikjoaten diren bakartak. Hasietan ezker

nahiz eskubitik, ondoren azken alde honetatik besteek bezala eneka ja-
rraituz, Artz-anbut'u gaineraino iristell dira.

- ARBELAR: (lkus 4 eta 5 rnapak)

Saroi honetako hiru artaldeek, bi Ìarrebide tlagusi erabiltzen dituzte:

1) Fermin Arrietarenâk. Lanbita ondoan saroia daukan artzain honetl ardiak,
Erdiko saroikoekin batera joaten dira, baina haiek baino goragotik. Lan-
bitatik irten eta Zoileku zeharkatuz, Miraleku azpitik, Iturgoienetara eta

Artzanburura joaten dira.
2) Ëmiliano eta Jexux Efxezarretâtenak. Bi anaia hauen ardi gehienak lehen

beren aitarenak zirenez, lal:.e berdinetan ibiltzen dira, nahiz eta orain bi
artalde ezberdin osatu. Hauek Artzanbulurantz io ordez, gotântz,
Aizkonirantz joaten dira, Zenbait, Aizkoriko mendikatetik Urbia aldera
ibiltzen dira. Pagobakanetik igota, Aketegì azpiko zelaia eta Haizeleku
zcharkatuz. Aizkoniko gurutzea eta Sandratei ingururaino; besteek, aldiz,
Lugaitzeko zelairaino igo eta Aizkorriz iparraldetik, Kardalekueta, Kattal
Haundi eta Kalbarioetaraino dituztc larreak.

42 
^r 

v,It r.kitÀ, Aizkotriko
fontorreân daùdcn bÀscli-
uâ cfâ ¡nendi-aler¡Ìer¡ri¡ro
igofzcn dirâ ÐDÌiliânorcn
ârdiâk. (91- l'19)
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Dena den, Einilianoren arlaldean bada berezitasun âipagarria. IJere aita zenak
utzitâko ardiez gain, Juan Zabaloren alargunari, bere arrebari, erositako ardi batzu
ere baditu artaldean. Bada, ardi hauek besteengandik aparte ibiltzen dira, beren
aintzinako laretokira joanez. Lanetoki hau Arbelartik, Aldaiturri, I-liruitunieta,
Milaleku, Ostazurita eta Artzanburura doa,

- OL-TZE: (lkus 5 mapa)

Joxe Mali Oiarbidelen aldiek, Agapito bere aita zenarenak bezalaxe, Oltzcko
zclaitik irten eta Aldasb¿¡rrenefa ezkernean utziz, Bulgalaitzeko lepoâ pasa eta
Sutokira.loaten dira. Hernendik Askiola gainela eta handik Ataba aldera. Txa-
l¡olara itzultzeko. bcrliz. Abiri eta Harritxiki zel'ìarkaluz, ìzoztoki, Zulonpo, Al-
dasbar'r'eneta eta OltzeÌa,

Ardi hauen senide zaha|rak eta bâitâ hauek ere, mendez mende larretoki
belberak elabili dituzte. Ardiek beren alkurneei bidea erakusten diete eta hauck
hazteu direnean gauza bera cgingo dute beraienekin. I{ollela gorde da ardiek
duten sen berezi holi. Ardiak beti. txikitan esnea cdan duen larreetâra joatcko
joela izango du. Berdin dio non dagoen edo zenbat bide egin behar duen hara
joateko. Beti iritsiko da bere larrera. Udazkeneân, ostera, eguraldi txarra sorratzen
duenean, laster asko aldegingo du beheko laneetara. eguraldi goxo eta epelagoelì
bila.

2.4. Artzainen lana

"Artzaiek ofizio danak jakin bear izo.ten zittuk; ori bearrak eakuslen dik>
esaten dute aÍzainek, lzarr ele, artzainaren lanez gäin, beste lan klase asko egin
behar izaten baititu: etxekoândre, sukaldari, nekazari, arotz, mediku, albaitali,
halakin, igeltsero,... txabolalì ed<l saroian geltatzen den edozein okel konpon-
tzeko gauza iza[ behar du. Belak bakafr'ik ezin duenean, auzo-lana oraindik ere
indarrcan clago Ulbian, hala nola. txerria hiltzerakoan, atdiak moztean, iturriâk
eclo bideak korìpolìtzerakoan, elkar hartutâ lan egiten dufe ¿ìttzainek.

Baina lan hauek alde bâterâ utzitâ, âzter ditzagurì segiclan artzain-lanaren
egiteko nagusienak:

I-Iasteko, bi galai beleiztu behar tlitugu ìan honetân. Negukoa batâ, Urbiatik
j^itsifa barruÍi edo negutokieîan egiten duena. Ijdakoa bestea, Urbiatì bertan
burutzen ducna.

..'* Neguan artzaina baÌruti edo rìegutokjetan izaten da arkurneak jaiotze[
hastel ako. Ulte Ben i ¿rldera edo lehentseago hasi eta Otsailerako ia denak
jaioko dira. Garai liau izâten da artzainarelìt7-at gogortelìa, arkumeei
jaiotzcn la¡¡undu, ezagutu etiì bakoitza bere amari euran beharta baitago,
artâldea traluân l'ìilrtutâko lâlleetan zaintzearz gain. La[reak hartzeko tr'âtua

lan'ecn.jatrea den l¡aserritarraren et¿ì arlz.âinaren artcan egitcn da. Base-

n'ìtarrak garaiaren eta l¡elar kopurualcn eti¡ lllotaren âtâbeta l'ìainbesteko

bât eskatzen dio a¡ tzainali: honek bere belìârrâk kollluan iz¿ìndâ onaltu
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43 argazkia. Arkumeak jaiotzen di-
renean lan haundia izaten du ar-
tzainak.( 90-12-22).

edo utzi egingo du diru kopuru hori edota jaisteko eskatu. Gehienetan
tratuak egun jakina izaten du muga bezala; egun horretarako jaten ez
baditu, gehigan'i bat ordaindu beharko du artzainak luzaÍze horren truke.
udaberria zenbat eta gertuago, orduan eta haundiago izaten da ordaindu
beharreko diru-kopurua, belardietan larre gehiago eta hobea izaten da
eta.

Otsailaren erditik aurrera ardiak jasten hasiko da San Fermin ingurura arte.
Artesne honi hiru irtenbide ematen dizkio:

-_ Gazta egin.

- Mamia eta esnea etxe partikularretan edo azokan saldu.

- Esnea kanpoko esnezaleei saldu.

Artzain bakoitzak dituen aukeren arabera jokatzen du, esneari komenigarrien
zaion irtenbidea emanez. Hala ere, gehienek mamia eta esnea zuzeneanetxeetara
saltzen dute , horrela bitarteko edo intermediarioek hartzen duten dirua beraiek
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44 argazkia. Fermin Arrietaren artaldea Zegamako Altamiko zelaiån tratuan hârtutako larreetan.
(90- I I -23).

nJzenean eskuratzen dutelarik. Denbora gutxi dutenek edo aurreko aukerarik ez,
esnezaleei saltzen diete esnea, baina honek ez du hainbesteko irabazirik ematen.
Dena den, esne guztia salduko dutela jakitea eÍe ez da abantaila txikia izaten.
Gehienen vstez gazta egiteak eta zaintzeak eramaten duen denbora eta lana ez

da gero irabazietan azaltzen; artaldea behar bezala zaintzeko denbora jaten die
gainera. Hau dela eta, Urbiara igo arte oso gazta gutxi egiten dute.

Arkumeak 20-30 egun dituenean salduko dute, bai azokaren batean (Ordizia,
Agurain), bai inguruko harakin edo tratalariren bati. Arkume saltze honek txanpon
ederrak ematen dizkio artzainan, bataz beste mila bat duro arkume buruko. Tar-
teka izaten dira urte txanak, arkumeak gaitzak jota hiltzen direnak edota man-
dabelarra janda ardiek umeak bota egiten dituztenak. Horrelakoetan ziento erdi
buru gal ditzake enaz artzain batek. Atera kontuak dirutan!

Aurrera ere begiratu behar du artzainak, hau da, urtean zehar akaatu edo
kendutako ardi zaharren ordez berriak sartu beharko ditu artaldean, buru kopuru
bera mantendu nahi badu behinik behin. Artaldearen arabera, 40-100 hazarkume
uzten ditu arditarako. Honen arrazoia nahiko garbia da. Alde batetik, lehen ere

azaldu dugu Urbian artalde bakoitzak beti bere larrebidea eta larrea erabiltzen
duenez, kanpoko ardiak erosiz gero, askotan galdu edo beste artaldeetako ardiekin
nahasten direla. Hau artzainarentzatez da batere komenigarriaizaten, beti arazoak
eta denbora galtzeak sortzen dizkio eta. Urbian bertan esnea edandakoa behar du

izan arkume hori.
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45 argazkia, Araban <rastrojoa, ja-
ten dute ardiek, hau da, aurreko ur-
teko gari edo garagar-lastr¡ honda-
rrak.(9 I -2-24).

4ó argazkia..foxe Goibururen artegian aurrcrako aukeratutako hazarkunteak, (91-2-24).
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Beste alde batetik, artzainak ardia ezagutzen duenez, arkumea nolakoa izan-

go den badaki gutxi-gora-behera bederen. <Ardi batek lau urte dauzkenen ortzak

galtzen bazittuk, aren arkumai e berdin gertauko zaiok> esaten zuen Korraleko

Xanti Goiburuk. <Nolako ama, halako alaba> esan behar ardien artean.

- Negu osoa eta udaberriko zenbait egun negutokian eman ondoren, api-
rileko azken egunetan hasi eta maiatzaren erdi alderako'Urbian izango
dira artalde gehienak. Batzuk beren baserrietan pasatzen dituzte zenbait
egun Urbiara igo aurretik, besteak zvzeneanjoaten dira bertara. Lehen,
bamrtietan larre gutxiago zegoenean (nekazaritzak indar haundiagoa bait-
zuen), Apirilaren erdi aldera igotzen zirenetaaskotan elurteak harrapatuta
baita estuasun ederrak pasatu ere. Horrelako egoeretan Altzaniara edo
Araba baso aldera jaisten ziren artaldearekin, beherago dauden lurralde
hauetako larreak aprobetxatuz.

Horrela bada, Maiatza bukatzerako Urbian ditugu artzain guztiak. Hara joan-

da txabola eta inguruak prestatzen behar izaten ditu egun batzu. Goizetan jaiki
eta artaldea eskortan bildu ondoren jatsi egiten du. Gero esneari gatzagia eman

eta gaztaegiteko prest utziko du. Artaldea larreetara bideratutakoan, gazta egingo
du eta prentsan sartu. Hamarretakoa egin eta beste lantxoei ekingo die beharren

arabera: baratzea landu, eguna txikitu, artegia txukundu, txerri, oilo eta oilaskoak
goarnatu, gaisorik dauden ardiak sendatu, bazkaria prestatu, eta abar.

Bazkal ondoren lo kuluxka bat egin eta arratsean itunitik edateko ura ekarriz,
artaldea bildu eta eskortara inguratuko du berriz ere jasteko. Ondoren ardiak

47 argazkia. Idiazabalgo Zetandita baserrian pasatzen dituzte Legorburu anaiek udazkeneko eta uda'
berrlko zenbalt egun. (91-l-4).
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48 argazkia, Urbiako artzainak Oltzeko Joxe Mariren artåldea auzo-lanean moztu ondoren. Egilea: Luis
Bikuña (1987-6).

atera, gaua saroi inguruan igaro dezaten, eta gazta egingo du. Afaldu eta ohera
joango da.

Eguneroko lan honek Maiatzetik Urrira bitarte gora-beherak izaten ditu,
tarteka lan bereziak egin beharra ere sortzen zaiolarik. Esate baterako, San Juan
eta san Fermin tartean (eguraldiaren arabera) ardi mozten egin beharko du. Hau
normalean ordeko lanean egiten dute artzainek, azkarrago bukatzearren.

uztailean, ardi moztu ondoren, ardiak antzutu egiten dira, ondorioz, ar-
tzainak ez du ardiak jatsi beharrik ezta gazta egin behanik ere. Garai aproposa
izaten da orduan negua pasatzen duten baserrietako ganbaretan lastoa eta bàlar-
ondua sartzeko, negurako nahiko janari izan dezaten.

Irailaren erdirako ahariek estalia izango dute artaldea, antzuak izan ezik.
Garai honetan hasten da eguraldia txartzen. Maiz asko gertatu izan da ardiekin,
eguraldi txarra datorrela somatzean, behelarretara abiatzeko joera izatea;argi ibili
behar du artzainak orduan, ardiak banatu ez daitezen. Lehen Pilarika egunãrako,
baina azken urteotan Santu Guztietarako alde egiten dute artalde guztìek beren
baserri edo behelurretara, Andres Atagoitti zierrakarreras dutela. Abendu erdi-
rako, urte berria baino lehen, bamrti edo negutokietan izango dira gehienak,
urteko zikloa itxiz.

Azter ditzagun ondoren sakonkiago lan nagusienak:

2.4.1 . Ardi-jastea

Lan hau negutokietan hasten da (Otsailaren erdi aldera) arkumeak saltzen
dituztenean eta San Fermin ingururako bukatzen. Artzainak arratsean, negula-
rreetan ibili ondoren baserrira iritsi eta ardiak ikuiluan edo artegiran batean sartuta
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jaisteari ekiten dio. Zenbait lekutan lan honetarako aulki berezi batzu baldin

badaude ere, gerrian lotuta erabiltzen direnak, normalean makurtuta egiten du:

pikotxean. Garai batean esnea l<nikura (Ikus I marrazkia) jasten zuen, egurrezko

ontzi berezi batera, baina orain beste guztiak bezalaxe, ardi jasteko ere ontzi

metalizatuak erabiltzen dituzte, marmitak. l0-12 litro hartzen ditu ontzi honek'

'/t+l

<KAIKUE>*

* Oharra: Fermin Leizaolaren <Euskalerriko Artzañak> liburutik jasotako marrazkiak.

49 argazkia. Juan Joxe Goiburu Galarretako artegian ardi'jasten. (91-2-24)
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I. MARRAZKIA.:



2. MARRAZKIA;

Ardiek bataz beste eta garaia kontuan izanik, litro erdi esne ematen dute ja-
tsialdiko. <Batzuk ttittarakada bat eta beste bützuk litro bat igoalr. Esne hau
apatzerû (ikus 2 Ítârrazkia) botatzen du, 35-40 litroko ontzi haundi batera, kaikua
bezala, orain metalizatua bada ere, lehen egurrezkoa izaten zen.

<APATZAll+

1' Oh¿Ìr'r'¿ì: lìermin Leizâol.ìrcn <lluskrlclriko Al.tziuiak> libulutik.j¡sotâko m¿rruzkiak.

Aldiak jasteko aÍzainak altegiår€n mutur batetik hasi eta poliki-poliki, au-
rrearr lìanapatzen dituen ardiak jaisten ditu. Azkenean jatsizuak edo .jatsgttizþak
geratzen dira artegiaren beste ùtutunean; leku hau estuagoa izaten da, jatsi gabg
dauden ardi holiek halrapatzea errazteko, Nolnalean ardia bi cskuz jasten da,
âtzetik en€pea haÍuz; ontzia lunean jârri eta ssnea hara jaurti. Dena den, jatsizua
derrean, esku batez hankatik eutsi behar izaten da, besteaz jatsi ahal izateko,

Jastekoak iâtsi ondoren, esnerik eman nahi ez dieten edo ama¡ik ez duten
arkumcei esneâ edaten laguntzcn zaie. Aurenekoei ardi gatxitxie esrtelì z¡ìie;
bigarrenei atna'ordekoa. Horrela bada, alkumea eskutan haftu , ardiari eutsi r3tâ

esnea eclan arte egon behar izaten du artzainâk. Busten ez bada, ardiak ez dio
berea ez den arkulne bati esnea edaten utziko. Ostikadak ernanez bidali eta ihes
egingo dr"r.

I-an hau an-atseau eta goize¿ìn cgin behal izaten du ârtz¿ìinak; urto osoan ez,
ordea. Ekainean cdo Uztailean ântzutu egin behar izaten da ;u.dia, Abuztu eta
baleztn u.rkea galaia dcneau aharj¿ìk estal dezan. Ardia atìtzutuz indârtu egitcn
dtr, unefuulzeko prestatuz. Aldiak antzutzeko jaisteari uzten dioneall. lìâzârku-
meak amengandik banandu egiten ditu 15en bat egunez Araba basor.antz era-
mânez. Antzutu ondoren berriro ere ârtaldera ekâftzcn clituzte, baina dagocnekct
esnerik ez dute beren amekl herrendik aurrera belarra besterik ez dute jango
arkunre Irauek. Zenbait artz.aînck titi-puntak espârâdrâpoz estâltzetì dizkjetc arnci
antzÌrtu bifarl.ean" gero kenduz.

Estalkera Abuztu¿ìreD lehenengo egunetân hasi eta Iraila arte luza daiteke.
Ciiìraj lìonet¿¡n âr{zairlak ahariak zaindu egin belrar iz¿ìten ditü. ardi guztiak estaÌ
ditzatctr. Penfsua ere elraten zaie indarrean cgoteko. Hala ere bcti izaten dira
antzu gcratzen diren ardiak, edotâ urÌteh¿ìrtu arren. gero botâ egiten dutenâk.
Azk.en hauei ¿haria berriz botatT-et zaie ctâ bcrctì arkumeak. besteelìak baino
beranduago jaiotzen dira. Martxo-Apirile an,



I

50 argazkia, Atågoitti Ur-
biako baselizaren ondoan
ahariei baba emåten,
(90-9- l 2).

2.4.2. Gazta-egitea

Artzainak ardi-jastetik lortutako esnea apatzera bota behar du. Baina jaste-
rakoan esnetara erori diren zikinkeriak (artillea, belarra, larrak,... ) kendu egin
behar dizkionez illakazkian (ikus 3 marrazkia) pasatzen du. Orain lauzpabost urte
arte, ilakazki honetan asunak jartzen zituen ostoen azpikaldea gora begira zutela.
Esneak izan zitzakeen zikinkeria horiek asunek hostoen azpikaldean dituzten ile-
txiki horietan geratzen ziren, apatzera zihoan esnea garbi-garbi utziz. Gainera,
artzain batzukdiotenez, asunetan pasatutako esnez egindako gaztak zapore berezia
omen du. Gaurregun pasadorearen gainean janitako arizko oihal mehe-mehe
batean pasatzen dute ia gehienek, garbiagoa eta azkanagoa baita.

3. MARRAZKIA:

<ILLAKAZKIE>*

* Oharra: Fermin Leizaolaren <Euskalerriko Artzañak> liburutik ja'iotako marrazkiak
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_ Apatzeko esnea]fi gûfzol]i(r el.:ràtetì dio ondorclì, malatxaz (Ikus 4 marrazkia)
nahastuz. Ordu eldi batez edo estali, eta leku hozpel batean uzlen du. Gatzagia
arkurre gazteen urdttilla da. Gazta egitean izugar.rizko garrantzia izaten clt¡ el.a_
bilitako gatzagiak. Hau oua izan dadin, arkumeak belarrik jan gabea behar du
izau, hots, esnca besterik edan ez duena. Gatzagia eÌnateko c.sneak bere tenplean
egon behar du (3li'C gutxi gora beher.a), besteÌa mamia ez da behar bezala
gogoÍuko. A'tzainak l'ìatza'oarr.a er.abiltzen du tcl.trometl.o latr honetarako; esnea
hoztu balclin bada, sutan berotuk. du. r-ehcn, egurrezko apatzak zir.cnea'. ontzia
zL1z.e¡ean sutan jal.tzerik ez zegoenez, berotze lìâu esneltarrien biclez egiten zuten.
l{a'iak sutan jarri eta belo-bero zcudenean apatzean sartu; honexegàtik iz¿ìten
zuten apatzek ipuldia erreta, beztuta.

4, MAIìIìAZKIA:

"MALATXA"

Berez,kt> gatz.agiaz gaiu, botiketan artifìzialki egindakoa er.e saltzelt tlute.
Urbiako artzainek. or.dea, ez dute lehenengoa besterik erabiltzen. Ur berotan
desegin ctâ eslìeari botatzen zaio, Nalìâstu, geldi.ik utzi ela berriz nahastu rnalnia
bi gai desbctclinetan banatuz: matoio etLr gazura. Matoiaz gaztaia egiten dr'l; gazura
,l¡e'iz, txerriei ellaten zaie gizet)tzcko. 'lxel.t.i hauek hil eta urdìiazpiko] ut.dai
etâ sololno edelrak izango ditu uclazkcnean. Gaz-ura hau pertsonek ere edan izan
dute, goryutzaÍentzat (hesteentzat bereziki), oso osasungarria da eta.

Apâtzean dagoet] lnatoia eskuz poliki-poliki bildu egiten du ar.tzainak. Dena
bilduta daukanean badaki gutxi gora behcra zenbât gazta egingo tlucn. Matoi hau
l¡urkalaban batez zàtit7,efl du, gâztâ hainbâf zati eginez. Ondoren âpâtza <ba_
úomaLian> sartzen du hoztu ez daclin. Apatzaren gainean zuloak dituen ohola
jartzen du, Lr rrlrea (ìkus 5 mar.r.azkia) izenekoa, etâ honen gaincan zarn i/ze (lkus
6 narrazkia). ZutttiLz,ttk lche'egurrezkoa)( izafen zil.en baina orain, gainontzeko
tres'a gehie'ak bezala, plastiko nahiz rretalizatLrak izaten crira. Azpikaldean eta
gairrean jartzen zaí<¡t txt i edo estalkian, zulotxoak dauzka, prentsân estutzean
gaz-ula iffcn dakion.
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5. MARRAZKIA:

<TXURKEA>

6. MARRAZKTA:

<ZUMITZE>>*

* Oharra: Fermin Leizaolaren <Euskaleniko Artzañak> liburutik jasotako marrazkiak

5l argazkia. Hildako txerrlari zurdak erretzen Oltzeko zelalan. (90-9-14)'
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52 argazkia. Oltzeko Joxe
M¡ri malatxaz mamia na-
h¡sten. Egilea: Jabier
Cristobal (1983).

53 argazkia. Malatxa,
zu,miltr, txaratil¡ eta uz-
taiak Zamalloa bascrriko
sapsitlk zintzlllk,
(9¡-r-12).



54 argazkia. M¡tola ondo
estutu beh¡r da.Egilea:
Jabier Cristobal (1983).

Artzainak matoiari ahalik eta Ea Ía gehien kentzen dio behatzez estutuz.

Bam¡an gazlra geratzen baldin bazaio zuloak izango ditu gaztak eta hau erosleari

ez zaio batere gustatzen. Matoia ondo estutu ondoren, zumitzetik kanpora atera

eta gaztatraputan biltzen du. Berriro ere zumitzean sartu, txaliazestali eta prentsan
janiko du. Prentsa, izenak berak adierazten duen bezalaxe, gazta estutzen duen

egurrezko tresna da. Honetarako, alanbrezlotzendiren zulodun harri batzu jartzen

zaizkio agaren muturrean. Aldiko 6-8 gazta edo gehiago har ditzake prentsak.

Goizean egindako gaztei, arratsaldeko laurak aldera trapuak kendu egiten dizkie
artzainak, markarik utz ez dezaten eta gaueko Eazta egin arte berriz ere prentsan
jarri.

Gaztaprentsatik atera ondoren gatza ematen dio, bai zuzenean gaina igurtziz,
bai gatz-uretan sartuta. Gero gaztandegira eramango ditu eta gaztanoholetan jarri;
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lehenengo behekoetan eta ondoren, bete ahala, goikoetara pasatuko ditu. Badira,
oraindik ere, gaztari gatza eman ondoren arbel baten gaiñean jartzen duten ar-
tzainak. Gatza hobeto hartzearren egiten dutela diote zehazki Arblhrgo artzainek.
Aitak irakatsiøko ohitura zaharrari jarraituz, bi egunetan arbelean edukitzen di-
tuzte, ondoren gaztanoholetan jartzeko.

Ez dira hor bukatzen, ordea, gaztekiko lanak; bi egunez behin gutxienez,
buelta eman behar zaie gazta guztiei, zikinduta edo lizunduta daudJnak trapu
batez garbituz. Egin eta handik bi hilabetetara gainera, keatu egin beharko ditu.
I-ehendabizi gaztak ondo-ondo garbitu eta ketokira eramango oitu. retot<i a guztiz
itxita dagoen eraskin txikia izaten da, leihorik gabea askotãn. Bertan sua egiteko
egunik onena gerizondoa omen da baina arbola hau Urbian aurkitzea eziiezkoa
denez, pagoa erabiltzen dute han. Adar heze hauek ateratzen duten keak ematen
die gaztei kolore marroixka hori. Batzutan gaztandegian bertan ere egin izan da
lan hau; dena den, uzten duen usainagatik ez da oso gustagarria izaten.

55 argazkia. Ondo estutu
ondoren zumitzetlk atera.
tzen da. Egilea: Jabier
Cristobal. (1983).
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56 argazkia. Gâztâtrapuâk, erântsi
eta markarik gera- ez dadin jartzen
dizkiote. Egilea: .f abier Cristobal
( l9rì3).

57 argazkia. Oltzeko Jexux Oiarbide zunritza prentsan jartzen. Egilea: ,labier Cristobal (l9t't3)
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58 argazkia. Jexux Oltzcko gazlan-
degian, keatutako gâzta esk¡r¿rn clue-
la. I,)gilen: Jabier (lristobal (I9l.t.ì).

Iritsi da gaztak saltzcko unea. Zailtasun haundirik gabe saltzen clituztc Ur-
biako artzailtek bcrcn gaztak, izan crc, bezero jakinak izaten clituzte askok, bcste
tr¿ttz.trk, aldiz, az,oketara crarÌl¿ìtcn dituztc saltzcra. Orcliziakoa da ezpairik gabe
ittguru h¿tuct¿tko garrantzitsuena. bcrtara s¿ìltz.aile cta erosle ugari hurbiltzen baita
asteazkencro. Gaincra, urtean behin lrailean, ardi-gazta lehiaketa antolatzen dutc
eta bertara lluskal Ilerri osoko artzainak inguratzen dira Urbiakoekin batcra.

Cìazta cgitet'¿tkoan cta gaztandcgian dauclcn bitartcan egiten duen eguralcliak
zcrikusi hauntlia clauka ltauen gcroko itxura cta gustoan. Eguralclirik onena hotza
cclo fì'cxkoa iz.atcn da. Aitzitik txarrcna, hego haizea, gaztaiak puztu eta lehertu
egiten ditu eta.

Artcsneaz nutntitt crc cgiten du artz-ainak. Negutokietan cl¿ruilcncan etxe

¡taltiktrlitn'etalt eta azokctart saltzcn du, Urbian, berriz, bcruk.jan. Manlia cgitcko
cstlc¿rk ilakin cgin Lrchar du; gelo cpe Itzcn utz.i, 36"C iz.an artc eta ondore n gatzagia
cltì¿ìll. tlahastu eta lloztcrt utz-i . Negu¡rartcarì lluskalerriko lraserri cta etxe askcltan
egiten cl¿r nralnia, artzaincn hurbilt¿rsun¿r a¡trobetxatuz.
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59 argazkia. Juan Joxe
Goiburu, ardigureizak es-
kuan. (91-2-24).

2.4.3. Ardi-moztea

Artzainak urtero egin beharreko beste lan bat, ardi moztearena izaten da.

Ardiari hotzetik eta euritik babesteko ilea hazten zaio, artilleø. Artile honek hotz
denean babesa ematen badio ere, uda partean izugarri berotzen du, San Juan eta

San Pedro artean, beti ere eguraldiaren arabera, moztu beharrean izaten delarik.

Ardiak mozteko artzainek auzolana edo ordeko lana erabiltzen dute. Egunero
ardi kopuru bat hartu eta abarolekuan bilduta, ahal dela itzalean, mozte-lanari
ekiten diote. Honetarako guraize haundi batzu erabiltzen dituzte, ardigureizak.
Lehenengo tnpa azpia mozten diete eta gero hankak lotu, lurrean etzanarazi eta
gorputz guztia. Orairr gutxi arte hankak lotzeko soka erabiltzen zuten; orain,
ordea, gantxo bereziak daude lana errazteko.

ó0 argazkia. Askotan kanpotik ekar-
tz€n dituzte ardigureizak, Àlemania-
tik, Ingalaterratlk,.,. (9 I -2-24).

:::)'
lt '.
t,
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6l argazkia. Azken bi ur-
tcot¡ko ortilea Zegamako
Altamarren baserriko es.
talpean sdduezlnlk pilr-
tuts. (90-ll-23).

7*regin honen ondorioz lortzen den artilea, sakabanatu aurretik zaku haundi
batzutan sartu eta txabolako bazter edo ilorren batean (itlategi izenaz ezaguna)
gordetzen dute. Ardiko bataz beste kilo pare bat ile ateratzen dituzte. Azken
urteotako ileak oraindik saltzeko dauzkate artzainek. Garai batean zuen eskea
galdu egin du artileak. Txokoko Kontxita Goiburuk gogoan dauka orain 34 urte
12 duro ordaindu zutela artile kiloa; 20 durotik gora ere ibilia da baina gaur 5
durotan inork ez du nahi. Pilatuta daude baserrietako estalpeetan, erosÈ zai.
Egiten den lana ordaintzeko ere ez du ematen artileak, baina ezin utzi ardiak
moztu gabe!

Ohitura hedatua izan da artzainen artean, astia izaten zutenean artile honekin
haria egin eta behar zituen galtzerdiak berak egitea. Indana galdu duen arren,
oraindik ere badira ohitura honi eusten diotenak.

62 argazkh.Oltzeko Se-
rallna Larrea, Lezam¡ko
Blsta-Alegre baserriko be-
heko.suaren ondoan gal-
tzerdi egiten. (91-l-12).
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Ardi latruez ere zerbait azal dezagun atal honefan. Aúzainak tarteka ardiak
eta arkumeak hiltzen dítu bar janaria lortzeko, bai gaisorik daudelako, Lanutu
ondoren, lan'u hau egurrezko uztai bâtean lehortzen jartzen du. Ondo lehortutâ
dagoenean, âzokara eramaten ditu, larrukinei saltzeko. Ordiziako azokan bada

sarri horrelakoak ikusteko aukerarik. Hauek ere galdu egin dute garai batean

zì.lten eskea. l0- l2 duro besterik ez dute ematen arkume edo ardi-la¡ru bakoitzeko.

2.4.4. Buztan-ntoztaa

Alestian aipatu bezala, artzainak urtero aftaldearen buru-kopurua manten
dadin, arkume batzu uzten ditu arditarako, hazarkutneak. Hauek esnea ematen
hasten direnean jatsi egin beharko ditu; hon€tarako buztânâk traba besterik ez

dio egiten, Hori dela eta, urtea bete baino lehen buztan horí loztu egingo die.
Urbiako artzainek bi garaitan mozten diete buztana arkumeei:

- Apirilean goilarreetara igo baino lehcnago. Andres Atagoittik eta Jose

Luis lrazolak jarraitzen diote ohitura honì.

- Azaroan edo Abenduan, behelarreetara.iaitsitâkoan. Ohitura honi beste

guztiek jarraitzen diote. Arana anaiek beti ilberan mozten zieten buztana,
garai honetan odol gutxiago botatzen omen dutelako.

Artzain bakoitzak badu bere arrazoia gataia aukeratzeko. Apirilean Inozteu

dietenek, gaz,tea denean arkumeak gutxiago sufritzen duela uste dute, oraindik
haragia gogortu gabe dute eta; udazkenean egiten dutenak, berriz, buztana hain
goiz moztxz gero, nendiko aldaizeak gogor erasotzsn diela uste dute et¿l lìolìelì
ondorioz arkumea hoztu eta gaisotu daitekeela. Ardiak haizeari beti atzekaldea

ernaten dionez, buztanak babes hundia ematcn diela alegia.

ìluztan nozteko era berdina erabiltzen dute artzain gehienek. Batek arku-

meari eutsi etâ besteak buztaua harfu; honen goikaldean juntura aurkitu bchar du,

hots, hezuüik gabeko tarte bat. Orduan, Iaban edo ihitâí batez, behâtzez gora^

xegotik estutuz, buztanâ moztu egiten dio. Ondoren han azaltzen den zain gott'i

txikia kcndu beh¿ìr izaten z-aio ahaztu gabe, besteÌa arkulnea odolhustu et¿ì akaatu

ere egin bailiteke.
Moztu dituen buztanak ez clíl'a alferrik galtzett, ez horixc! Normalean la-

pikoan egoskaria bixitzeko erabiltzett dira; baita arrozarekiu paella egìteko ere,

Hon€talako buztanak, ile eta guzfi, egosi egiten dira; gero ilea kendtl eta lapikoan
iudaba edo gârbântzuekin .ialri eta beraickin batera j¿1ì. Jateko oso goxoak omeu

dila, nâhiz eta lraragi gutxi cduki. Atanasio Arauareu Ltstez: <hori .ioteko pdzìentzi

hauntl.ie euki ltear tlik: halare langostirtok bniño nahigo diat,

2.4.5. Ardi-ntorkãlzeo ela,seinulnÍzen

Artzainak bcre arcliak oso ondo e7,itgut7-eÌ clinr. lladira ârtalde osoa izelìe7-

ez,ãgutz.d) tlutenak. lJaina bere ardiekin rìahasl.utâ tresterl:n b;ìt etoifzen baldin
bada, hâu z-cincna den jakitearren. bakoítzak bere ez:rugarriak crabiltzen cJitu.

IJzaugarri hauek bi eratakoak izan daitez.ke: bâta nìarka eta bestea soinâlca
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Marka, ardiari gorputzean (bizkânaldean z"ehazki esateko) egiten zaion arras-
toa izaten da. Arrasto hau ardiak moztu ondoren egiten da, Uztailaren lehen
egunetan, gauffegun pinturazkoa delarik. Hala eta glztiz ere esan behara dago
Urbiako zenbait artzainek ez dutela hain gogoko ardi- markatzea; arkumeak,
ordea, bai, e7- baitilùzte ondo ezagutzen,

Marka liau egiteko koktre desberdinetako pinturak erabiltzen dituzte: beltza,
gorria, berdea, manoìa, esate bater.ako. Ikus clezagun jan aian zei¡ mar.ka erabil_
[zen duen ârtâlde bakoitzak:

Âranr anaiak: lcpagaincan rnar.roia.

- Juanito Etxezarreta: soinkurutzearen erdian gorria.

- Andles Atâgoitfi: ipurkainean eskubitik gonia.

- Joxe Goibulu: soinkurutzean beltza.

- Jose Luis lrazolak: bizkarrerdian gomia.

- Ixidlo cta Pedto Zelandietâ: bizkarlerdian belrza.

- Fermin Arrieta: bizkarrerdian gorria.

- Bniiliano Iìtxezarreta: bizkarkainean berdea,
-.- Jexux Elxezarreta;. ipurkainean berdea,

- Joxe Mari Oiarbide: puztangaineau gonia.

Bi altzainen marka berdina denean, seinaleak erabakiko du norena den ar-
kumea edo ardia.

63 ârgâzkiâ, ArâDâ an:ricD årdick lcpâgahreân ¡zâtc dufc nlârka martoit¡. (90,U-9)
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- Seinalea ardiaren belarrian egiten diren ebaki eta zulo desberdinak izaten
dira. Hau bai, artalde osoari egiten zaio. Honetarako guraizeak, zulatzekoak edo
guritutako burniak erabiltzen dira. Urbian erabiltzen direnak hiru eratakoak dira:
alcntsa, eztentzuloaetapikarea.Ikus ditzagun ondoren artzain bakoitzak erabiltzen
dituenak:

- Arana anaiak: eskubiko belarrian atzeanakatsa. Ð

- Juanito Etxezarreta: ezkerrekoan pikarea. #
- Andres Atagoitti: eskubikoan puntan akatsa. Punta mo- æ

tza.

- Joxe Goiburu: ez die markarik egiten.

- Joxe Luis Irazola: eskubian eztentzuloa. Ð
- Ixidro eta Pedro Zelandieta: ezkerrekoan atzean akatsa,

baina besteak baino haundi eta borobilagoa.

- Fermin Arrieta: eskubiko belarri atzean akatsa, baina be-

larri ondo-ondoan.

- Emiliano eta Jexux Etxezarreta: eskubikoan atzean aka-

tsa. Arana anaienaren berdina baina belarri ondoagoan.

Emilianoren ardi batzuk, bere arrebari erositakoek hain

ztJzen, marka honezaz gain, aurrekaldean ere badute aka-

tsa.

#
¿a-S,S\W

64 argazkia. Irazolarcn ardiek esku-
biko belarrian izaten dute eztentz.u-
loa, (9O-12-22).
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¡\lr \ I\"\.. ì ',, 65 argazkla. Ferminen ardlek belarrl
atzean izsten dute aksts¡. (90-l l-23).

- Joxe Mari Oiarbide: ezkerrekoan atzean koskea. Dena
den, azken 33 urteotan hazarkumerik utzi ez duenez,
ardiak erosi egiten baititu, mota askotako seinaleak aurki
daitezke bere artaldean.

Seinale hauek txikitan, hazarkumeak zeintzu izango diren aukeratutakoan
egiten zaizkie, Era honetara, galduko balira, beste artzainek jakingo lukete zei-
nenak diren.

2.5. Negutoki edo barrutiak

Lanean zehar azaldu denez, udazkenean eguraldia txartzen hasten denean,
Urbiatik jaitsi egin behar izaten dute artzainek. Hotza, izozteaketa elurra noiznahi
egiten du Azarotik Apirila bitarte. Larreak ere urrituta egoten dira ordurako; zer
jan gutxi izaten dute ardiek han. Behelurretara jotzea beste irtenbiderik ez dute
izaten giro epelago eta larre hobeen bila.

Mugimendu hau aintzinatik egin izan dute artzainek eta gaurregun ez da
oraindik galdu. Dena den, zenbait aldaketa izan ditu, bidaia egitekó moduan
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66 argazkia. Bideetan iblltzea
arriskutsua izan da¡t€ke srtalde nahlz
artzainarentzat. Fermin Arrieta eta
bere semea Zægaman. (90-l l-23).

gehienbat. Orain l0en bat urte arte, artzain guztiek oinez egiten zuten Urbiatik
negutokirainoko bidea. Gertu edo urruti egon, ez zen beste garraiobiderik erabil-
tzen. Orain, ordea, bideetako trafiko izugarria ikusita ia ia ezinezkoa litzateke
ibilbide honi ekitea. Gainera arriskua ere haundia izaten da, bai artaldearentzat,

baita artzainentzat beraientzat ere..Istripu dexente izan dira berebil eta artaldeen

artean; ardi piloak akaatu efa arlzain batzu zauritu ere egin dira hauen ondorioz.
Horrexegatik negutokia aparte samar dutenek kamioiak erabiltzen dituzte bide
hori egiteko; besteek, Urbiatik gertu samar geratzen direnek, betiko artaldebideak

erabiltzen dituzte oinez egiten duten ibilbidean.
Urbiako aÍtzanlza, <<trashumancia mediu izenez ezagvtzen denaren bam¡an

sar genezake, hau da, goilarre eta negutokien artean dagoen bidea ez da oso luzea

izaten. Aizkorri inguruko artzainekin batera, Andia, Urbasa, Aralar, Gorbea,

Entzia eta beste asko sar daitezke arazantza mota honen bamran. Honekin alde-

ratuz, ibilbide motzeko artzaîtza (herri-baso eta baserrien inguruan egiten dena)

eta luzekoak ditugu. Azken hau Auñamendiko ibarretan (Zaraizu, Enonkari,..)
ematen da. Hauek neguan umrtietara joaten dira, Nafarroako Bardeetara hain

zlrzen.
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Pilarika inguruan hasi eta Santu Guztiak bitarte alde egiten dute âttzâin
gehienek Urbiatik olain. Urte asko ez dela, arraroa rzaten 7,en Urritik aurrera
Urbian artzainik ikustea, izan ere, eguraldia askoz gogorragoa baitzen, elura
goiz azaltzen zelarrk.

Lehenengo pausoa Padzuergoko beheragoko beste larreetâra edota norberak
bere jaioterrian tluen baselrira joateâ izaten da. Larre horiek Altzania, Goibur.u
efa Arâba basokoak izaten dira; baserriak, burrz, Zegalnta, Segura, Idiazabal,
Mutiloa etâ Gabinkoak. Baita Gâlarretâ eta Gordoakoak ere. Gero, urteâ bukâtu
baino lehen, bakoitza bere negutokira joango da ,

Negurokiaren hurbiltasuna etâ bertara joateko eta kontuan izanik, bi niultzo
egin genitzake artzainen aftean: (ikus 6 mapa).

- ì-ehenengoan, negua Aizkorri mendikatetik genu dauden helrietalì pasâ-
tzelì duten artzainak leudeke: Andres Atâgoitti, Joxe Luis lrazola, Joxe Goiburu,
lxiclro eta Pedro Zelandieta eta Emiliano Etxez.affeta. Hauck, jakina, oinez egitcn
dùte rìegubkirainoko bidea.

l) AruonEs <ATnconrr>>

Gabiriko Atagoitti baserriko artzaiu honek bertan ematen du negu osoa.
Goizelo, artaldea lìartu eta bere asto gainean igota, Gabil.ia eta Legazpiko la-
rrcetata erarnaten ditu, an.atsean beniz etxera itzuliz. Tratuan hartutako la'e
horietåra joateko egunero egin behanrko bidea askotan luzea izan arren, berarerr
ustez merezi du negua norber.aren baserrian pasatzeak, errentarik ordaindu be_
hanik ez dagoelako eta sendikoek lagundu egiten diotelako.

6'7 ãrllltzkiLt, Arrdrcs Atafoittircrì ârf:¡ldcâ ()âbiriko larrcct¡ìn. (91-2-lO
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68 argazkla. Andres I¡-
gazplko tren.geltokl on-
doko larreet¡n. (91-l-4).

I-ehen ere aipatu dugu Atagoitti dela Urbiatik alde egiten azkena. Ia ia urtero
elurteren baten ondoren jaisten da bertatik. Igotzen ere ãzkena izaten da, Maia-
tzaren bukaeranjoaten baita goilarreetara. Beste artzain gehienak bezalaxe, esnea
saldu egiten du Andresek baserrian dagoenean. Gabirikoa izan arren, Legazpitik
hurbilago dagoenez, bertakoak dira Atagoittira esnea erostera joaten aúen ge-
hienak.

2) Joxe Lurs <<IRnzole>

Gabiriako artzain hau Azaroaren lehenengo egunetan jaisten da Urbiatik.
Lehenengo hamabostaldia Brinkolan igarotzen du; ondoren Gabiria, Le,gazpi eta
Zumarragan izaten du artaldea, han eta hemen errentan hartutako larreak iun .

Gabirian, Irazolan eta lzar-Haundin; Zumarragan Agerre baserrian. Arkume ge-
hienak, Urbiako artalde gehienetan bezalaxe, Urteberri eta Errege bitartean jaio-
tzen zaizkio. I-egazpiko harakin bati saltzen dizkio gehienak, tarteka bolada
haundi samrura dagoenean Ordiziara er¡rmaten baditu ere. Maiatzaren hasieran
igotzen da berriro ere Urbiara.

69 argazkla. Urklen ar.
tean, Gablrlko lr¡zol¡ ba-
serrta. (91-l-4).
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70 argazkla. Irazol¡ ¡rkume¡ esku¡n
duel¡, Gablrlko lz¡r-Haundl b¡serrl-
ko l¡rreetan. (91-l-4).

7l argazkia. Ardl¡k ondo asko ezagutzen dltu bere ¡rkume¡k. (91-l-4)'
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3) Joxn Golsunu

Idiazabalgo Arteaga baserrian jaiotako artzain honek, orain 22 urte erosi
zuen Arabako Galarreta herrian baserria. Orduz geroztik bertara jaisten dira Ur-
biatik zuzenean eta baita negu osoa pasatu ere. Lehen, Arteaga baserrira jaisten
ziren udazkenean eta handik Bizkaiako Larraurira joaten negua pasatzera. Ara-
batik ere joan izan dira Larraurira, baina azken urteotan bertan ematen dute negu
osoa eta udaberria, Maiatzaren hasieran berriro Urbiara igotzen diren arte. Láu
egun behar izaten zituzten bidea egiten: lehenengo gaua udanan, bigarrena Kan-
pazarren, hirugarrena Muniketan eta laugarrenean iristen ziran Mungiara, La-
rraurira.

72 argazkia. Arantxa Lapltzondo eta Juan Joxe Goiburu Gal¡rretako <Pmtasr etx€aren åtar¡an.
(90-r r-10).

Artzain honek esnezaleei saltzen die negutokian ekoizten duen esne guztia.
Gaztaia ez omen da urbian bezain ona ateÍatzen behean; gainera modu honetan,
lana aurreratu egiten dute. 1990. urtean l2l peztagehi BEZ ordaindu omen zioten
litro-esnea.

4) Ixnno pre Pnono Ze,laNoler¡

Bi anaia hauen artaldea, Urbiatik Altzaniako Apotara joaten da udazkenean.
Handik Zngamako Eguzkitze baserrira (baserri honetakoa da Ixidrorcn emaztea,
Arantxa Zabaleta), ondoren Idiazabalgo Znlandietabaserrira eta hemendik, Errege
inguruan, oinez Bergarako San Martin auzoko Egino baserrira.
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73 argazkia. Pedro ela Ixidroren familla Zegamako Eguzkltze baserrian; atean eguzkllore¡. (90- I l -23) .

Itzulera ere oinez egiten dute. Apirilaren erdian Bergaratik Idiazabala etor-
tzen dira; bertan hilabete inguru eman ondoren, urbiara igoz. Bergara urbiatik
oso gertu ezbadago ere, ibilbidea oinez egiten dutenez eta gainera bi egunekoa
izaten denez, multzo honetan sartu dut Lægorburu anaien artaldea. læhenengo
egunean, Errege bezpera inguruan ia beti, Idiazabaldik, Mutiloa eta Gabiria ze-
harkatuz, Legazpiraino joaten dira, bertako Bixiola baserrian gaua pasatuz. Bi-
garrenean hemendik abiatu eta Arrola menditik barrena, Bergararaino iristen dira.
Itzulera, ordea, egun batean egiten dute. Goizean goiz Bergaratik atera eta ilu-
nabarrerako Zelandietan izaten dira. Honen zergatia nahiko argia da: joaterakoan,
ardiak umegiteko egoten direnez, batzu denbora beteta gainera, bidaia astunagoa
egiten zaie.ltzuleran, berriz, ardiak indartuta eta hazarkumeak kozkortuta egoten
dira. 2l urte bete dituzte aurten bertara joanez.

Bergaran daudenean, arkumeak ondoko Otsein lantegiari saltzen dizkiote;
esnea, bernz, ahal dutena kaletarrei eta bestea Lana esnezaleari.

5) EurlreNo ErxeznRnnrn

Arbelargo artzain honek, oso zabalduaizaten du artaldea negupartean. Ze-
gama, Segura, Z,erain eta Beasainen banatzen du, hain zttzen. Artalde haundia
izanik,jaisten diren ardiak eta arkumeakZnraingo Telletxea baserrian izaten ditu;
antzuak eta hazarkumeak, berriz, Tngaman eta Beasaingo Loinaz auzoan.

t54



74 argazkla. Zeraingo
Tellctxes b¡serrla.
(9t-2-2\.

Lehen Apirilean Gabiriko Gabirizar baserrira eramaten zuen artalde nagusia,
Urbiara igo baino lehenagoko egunak bertan pasatuz. Baserri honetako larreak
urte guztirako zeuzkan erosita eta lJztailean bertako belar-onduz betetzen zuen
ganbara, negurako ganadujatekoaizan zedin. Mutiloako urbizuaranen ere egona
da.

Artzain honek ere, beste gehienak bezala, esnezaleei ateratzen die esnea,
olaztiko La vasco-Navanakoei, zehazkiesateko. Dena den, esne eta arkumeekin
hartutako diruaren zati haundia baserrien eta larreen errenta ordaintzen joaten
omen zaio, bereak ez dira eta. Aurtengoan gainera, ardi askok umea bota egin
dute, manda-belarra janda edo. Hauetako batzuk berriro ere ahariarekin ibili eta
Apirilerako egingo dute arkumea.

- Bigarren multzoan beste bost arlzain sartuko lirateke: Joxe Martin eta
Atanasio Arana, Joanito Etxezaneta, Fermin Arrieta, Jexux Etxezarreta eta Joxe
Mari Oiarbide. Hauek negulekua Bizkaia eta Gipuzkoako kostalderago aukeratu
dute, beti ere eguraldi epelago eta larre ugariagoen bila. Kamioiz eraman eta
ekartzen dute artaldea, ezinezkoa baita orain errepide horietan dagoen trafikoa-
gatik, artaldea bertatik oinez eramatea.

75 argazkla. Emilianoren
ardiak eta arkumeak. A.
tzean Zerain. (91 -2-2).
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1) AneNl Ar.¡¡rex

43 urte egin dituzte Urbiako Laskolatza saroian Atanasio eta Joxe Martinek.
Orain dela 28 urte erosi zuten Urnietan Armotza baserria; aurretik, Beasain,

Ormaiztegi, Legazpi etaZ*gaman pasatzen zuten negua. Orduz geroztik, ordea,

bertara joaten ziren oinez, N-la janaituz: Beasain, Tolosa, Andoain eta Urnieta.
Oinez egin izan zuten Urnietarako bidea. Garai hartan trafiko haundirik ez

izan arren, 1962. vrteanharazihoazela, Legorretako paper-lantegiaren ondoan,
kamioi bat artaldearen gainera sartu zitzaien 30 ardi akaatuz; Joxe Martin ere

larri omen zen. Harrez gero, beti kontuz ibili behar izan dute bidean, eta azken
urteetan kamioiz eramaten zuten artaldea.

Badira hiru urte artzain hauek artaldea saldu zutela. Dena den, oraindik
badute dozenatxoren bat eta urtero egiten dute bixita Urbiara uda partean. Ardiak

.ere eramaten dituzte bertara.

7ó argazkia. Txakurra eta
makila, artzalnaren lagu-
nik onenak. (88-4-25).
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77 argazkia. .Joxe llf arli¡r
rll¡ Itilar Àrlnotzn b¿lse-
r'¡'ikr¡ lleheko-slt:rren cl)r-
lcu¡r. (lìli,l -15).

2) .lo'rnr rrr I t't xr,z.,'rr<rrriln

Zcg¿tltt¿ttt.jtriotitktl ¿ulzaitì hrlnck, Ar¿rb¿rko (ìorckran crosi zr.lcrì basclri¿r rlr¿rin
clel¿r -12 [trtc. l)crc ulìiria MÍrrtinekin batcr¿r.. L.lcl¿rz.kcne¿uì, cf]uriìl(li txarra Ilastcrr
(lclìcalì. be'l't¿tr¿t jaistc:tt tlu alt¿rklca. Abcntlrritlcn lchcncrrg<l hanrirb<lsllrkli ¿rrtt
llct.tatl cll()tcn clcla. Otldoten, k¿rnrioicrtan IurrtLr ela lìizk¿rir¿r eranìittcn r[itu. I]a-
rrik¿tktl Altartt¿t ltltscrrira hain zuzen. ló urte rlila bascrli h¿ru crosi zutcla cl¿r or.ain
-5 ul'le ill.tc oitlLìz crttlììitlcrì zutcn altirklca bcrt¿rraino. llalt liizi, onrloko etxe [)¿ttcan
bizi rlirir

r'"1 -- ..] ...î(¡dJH_;*'.-*,,ú--*"- ',,..r..-.-_..* :"Ai

iñr"¿;af\;:r
7

ä ^a':'f :-Í a. -.'
¡-
r¡

/ll ittgitzki:t. (ioldo¡tkr¡ soro:rkt atzcrn ,\1.¡tz l¡le¡ldir. ({)l -ì.-l,lì
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79 argazkia. B¡rrlksko Z¡mallo¡ bascrrla, Jo¡nlto Etxezsrretaren negulekua. (91-l-12).

Itzulera Maiatzaren lehenengo astean egiten dute; Gordoan hamabosten bat
egun eman ondoren, Laskolatzako beren txabolara igotzen dira.

3) FenurN Annrcrn

Lanbitako Ferminek San Mieletan jaisten du artaldea Urbiako larreetatik
Zngamarc. Han inguruko baserrietako larreetan eta gabon-pinu soroetan ibiltzen
da harik eta Abenduaren erdi aldera, kamioian sartu eta Bizkaiko Euban duen
Zamalloa baserrira eramaten dituen arte.

Ferminen aita Anjel, eta honen aita ere leku berera joaten omen ziren negua
pasatzera, eta ondo bada, bere semea Domingo ere bertara joango da. Aitona
Bizkaira joan omen zen 7*gamatik zerra batean lan egitera. Auzoko artzaina
gaisotu eta artaldea salgai jani omen zuen eta Ferminen aitonak baita erosi ere;
harrez gero katea ez da eten.

Orain 8 urte arte oinez egiten zuten hauek ere bidea. Hiru egun behar izaten

zituztenT-egamatik Eubaraino; itzulera bitan egiten zuten, zvzenean Arantzazura
joaten bait ziren eta handik Urbiara, Maiatzaren erdian. Gerra urtean egin omen
zuten huts; beste guztietan han izan dira neguan.
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80 argazkia. Fermin eta Aqiel bere
semea, Aizkorri mendiaren mada-
lean, gabon-pinu soroan artaldea
zaintzen. (90-l l-23).

8l argazkia. Eubako Zamalloa auzoko baserriak. Behekoa artegia eta goikoa etxebizitza, (gl-l-121.
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82 argazkia. Lanbitako
Fermln gau oso¡n arku-
meel Jalotzen låguntzen
lbili ondoren, atariko
pr€ntsaren ondoan. A-
tzean zintzilik albazorroa.
(9r- l- r2).

4) JExux ErxeznnRprt

Arbelargo Domingoren seme honek, aita zenaren neguleku bera erabiltzen
du oraindik. 200 urte baino gehiago omen daramatzate bertara joanez. Udazke-

nean Segurako jaiotetxera, Madalena baserrira jaisten du artaldea, inguruko la-

rreetan Errege inguru arte ibiltzen direlarik. Orduan, Bizkaiko Mendatara era-

maten dituzte ardiak, bertan duten Oraindi baserrira hain zuzen.

Jexuxek eta bere anaia Emilianok ere bere aita zenarekin oinez egiten zuten

bide hau, orain dela 8 urte arte. Aita hil zenean, artaldea banatu egin zien semeei

eta zaharrenak , Jexuxek, hartu zuen negutokia.

83 argazkia. Jexux Etxezarreta Mendata ondoko larreetan artzain. (91-l-12).
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t4 argazkia. Anttonl Olar-
blde eta Lourdes Errazkln
Mendatako Oraindl b¡se-
rriko beheko-suaren on-
doan. (91-l-12).

Artzain honek, besteek bezalaxe, kalean saltzen du ahal duen esne guztia,
Gernikan hain zuzen ere, esnezaleari emanda baino dexente diru gehiago hartzen
baita modu honetara.

5) JoxE Mnru Olansne

oltzeko artzain hau zngamarajaisten da santu guztien inguruan eta bertan
egun bakar batzu egin ondoren Bizkaiko Gamizera jotzen du artaldea kamioitan
hartuta. Herri honetako Uribani baserrian edukitzen du artaldea; 55urte badira
bere aita zena, Agapito, bertara joaten hasi zela. Bizi, ordea, Lezamako Arre-
txalde auzoan dagoen Bista-Alegre etxean bizi dira. Itzuli Zalduendora itzultzen
dira Maiatzaren erdi aldera, bertatik hurbilago geratzenbaita Oltzekó beren saroia.

E5 argazkia. Zegamako Aitamarren etxeân eglten ditu egun batzuk Joxe Marik udazkenean, Lezlmara
joan aurretik. (90- I l -23).
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8ó argazkla. Joxe Marl Oiarbide, Jexrx eta M¡ri P¡z seme-alabckin. Gazteck jarraltuko ote dlote
afz¡nfz¡ri? (91-l-12).

Kalera eramaten ez duen esnea, Santanderreko Guriezo esnezaleari saltzen
dio Oltzeko artzain honek. Garai batean gazta freskoa saltzen zuten, egin berri-
benia alegia, Esnearekin baino diru gehiago lortzen zuten era honetara. Orain
debekatuta dago gazta hau saltzea, baldin eta gaztandegiak behar bezalako osasun-
baldintzak ez baditu.
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ONDORIOAK

Aztellall honen ondorioak aipatzeân, lehenengoa artzain laubidealen behe_
rakada naba'rnena da inolako ezpai'ik gabe. 1931. urtean oltze eta lJrltian 2i
arLz,ainek z,i:tozfen artaldeak; gaur, be niz,, 1990. ut tean, g besterik ez dira. Gutxitze
honen alrazoietako bat basen.i giroan jaiotako jendeak 60. hamarkadan zehar
industliaren gorakadak eskaintzeu zion aukerari heltzea izan zen. GuLasoak eta
semcak lc¡tzen zituen kate hark etsai gogorrak aurkitu zituen gazteei askatasun
gehiago eta diru garbia eskaintzen zieten lânfegietan . Artz.ãtÍza izugarri lotzen
duen lanbidea izanik, itxulaz behinik behin erosoagoa zirldien bizinrodua aukela-
tzea erabaki zuen kopuru haundi batek.

Bestalde, altzainelì ahotik etengabe entzuten den kontua da beraiek ekoizten
dituzten produktuek ez diotela bizitzak berak ekonolnia alorrean izan duen bi_
Iakaerari ja'r'aitu. Pentsuak, tresnek, errerìtâk gor.a egin duten bitartean, aÍileak,
a'dizaharrak. a'kumeak, esneak eta es'ekiek cz dute par.eko igoerarik izan, ezfa
huruik eman erel Are gehiago, aurtengoa neguan arkumeak eta esneâk behera
egin dute nabalmenki. Jâsotzen dituzten cliru-Ìaguntzek (ume-egiteko zegoen ardi
l¡u'uko 2.000 pezta eskas 1990. ur.tean), ez onìen dute egoera la'.i honi irtenbide
cgokia cnateko balio. Askoz haundiagoa izan behat.ko luke artzain guztien ustez.
Gaine'a beldul dira 1992. ul.tetik aurrera, dirulâguntza ke'du egingo ote dieten,
Eulopan sartze famatLr hori deÌa eta.

Arestian aipaturiko kate l.ìura eteteko arriskuan <iago lreraz, oraiu dauden
artzain-familietatik, oso gutxitan ikusten baita jarraipena. Hau gutxi balitz. be-
nilik ez da azaltzen gainera,

Beste âlol bafeân, artzainaren bizi'roduak bereganatu egin clitu neurri haundi
batean gaurko gizâlteâk eskaintzen dizkion zenbai¡ au.r.irpen, betiko lanak,
bcliko eran egitearì jarr.aitzcn dioterl arrcn, Aipâtzekoâ cl¿r mrforedun ibilgailucn
sarrera' []r'biak beheko mundua.ekiko zuen nolabaifeko isolanrendua h¿utsi due^
na. I"lonck z-enbait alonetan arìrrer¿pen izugarrìa srr¡rctsâtu du, besteak beste, janâri
kontuâlì, txâbolak nahiz eraski'ak e'aikitzeko eta hornitzeko mater.iale eta tresDen
garraioan. gaisotasunâk eta larrialdiak behar bezala zi.,itrt/-eko orduan. hitz bitan
laburlzcko. m¿Ìkin¿ìtxo izardi ar¡rterafu diotcla artzainari tresna lre¡ri h:rueh. puntn
hor'ìetiìn czin utzi aipatu gabe, hair.rbeste eztabaitra eragi'duen urbiarako merdi-



pistalen eraikuntza, Jeltdeari ileki ala ez, orâin arte bezalaxe bcrtâkoen erabile-

rarako izango litzatekeelt ala ez, nondik nora egin,. honen atzetik, artzâinen

interesak baino, beste batzu nagusi ez ote diren susmoa nahiko zabaldua dago

eta ez. da batere erraza eraikiko balitz, beronek izango lituzkeen ondoriok auri-
kustea. Dena den, ni behintzat abantaila baino kalte haundiagoa egingo lukee-

lakoan nago.
Mendizaletasuuak, berriz, zabaltzenjoan den treurrian, aldc batctik altzainari

jendealekin erlazionâtzeko aukera haundiagoa eta tabelnâ z.erbitzta er,ìanez sos

politak irâbazteko parada eskaini badio ere , kalte galbiak ete ekarri dizkio. I-anean

zehal aipatu dudan bezala, sasi-nrendizale hauetako batzuk eraikuntzetan eragin-

dâko txikizioak direla eta^ ohitura zahar zenbait aldatzera bchartu dittl artzainak,

txâboletako aleak ixteatena delat'ik garrantzitsuenetakoâ Merldian sakal¡anaturik

uzten diren zabonek ere ez diete bâtere mesedcrik egiteu ez ardiei ezta larreei

ere.

Artz¿riuak berezko dituen lanek aurrerapen gutxí izan dutela dâgo aipatu

beharra. Tresnak rrateriale beriez egiuak daude orain; gâinelântzeân esku-lana

cla nagusi oraindik cre. bai ardi-jaste, gaztâ-egitc, ardi-mozte eta beste lanetalì,

Artaldeâk, bâtaz beste, buru-kopurua bikoiztuta ikusi du azken 30 urtsotâIì, ar-

tzainen ustez. ardi gutxir-ekin ez baita zola bestetík egiten; lana eginaren poderioz

atera behar zerbait. Bestalde, Urbia^Oltzeko afizantzaren ardatza, hots, latxa

ardia, kanpotik elositakoa izan badaiteke ere, ohitu¡a zahalrali jarraiki âltaldeko

ardiren baten urlea izango da ia beti, bet'tako larreak eta lalrebideak ezagùÍ7'ea7'

gain, aita eta anìa zeintzu dituen bai bâitâkí artzainak.
Bukâtz-eko, aipameu betezia egín nahi nuke artz.ainalen atzetik, itzaleau

bezala dauden emakunìe eta senideez. Horrelako lanetan artzainâ hitzâ âipatzean,

askotan ezkutuan geratzen baitira makina bat lan egiten duten eÌnazte eta seme-

alaba holiek. Zer ote lirateke artalde asko hauerl laguntz-arik ez balego? Hone-
xegatïk ez nuen atâl hau berauen lana aipatu etâ txalottl gabe utz.i nâhi.



}I{BT,IC}GRA,}¡N,A

^crirRRr,r. 
lñlco. 1914.1916 <Oco¡rralía cconónicât lla adcríâ).65-B0orr. ÌàtskoL¡trru,

l)onostia: Iìtor.
llzd.lìDìA, AÌ-rìJ,\NDRO; LASA. Joslj lcN^cto. 1956. (Lìl pastorco clì la zona de U¡bi¿-

Oltze>. l6f -166 ofi. AnLtdtio da Iìusko"I:¡¡lklorc . 19.5.5 . XV. r¡1¿:¿r. I)onosti¿r: Socic-
dad de Ciencias Aranzadi.

GorBLJRu. Josrìr JAul)r)ì. 191ì0. (Macizo de l Aiztgo¡ r'i>. 182-2l3orr.. Mcnrtiak l , Donostia:
[:]k¡'.

(loñI, CAIìr\,trN t)Li. l!)5ó, <Algo sobrc la Parzolería Genct.al clc Guþírzcoa y Alav¡,l
145-154 or¡. Antari<¡ tlc liu.¡l,,, [,,lkl,'rc. t955. XV. rrl¿,¿¡, L)olirstia: Sdcjslacl tlc
Ciencias Alanzacli.

Lt,\ZAo\,A, lìL1tìMlN. 1977. lluskalerriko ¿¡¡fzr¡i¿rlt , I)onostia: Ìjtor'.
Lt.rz.Aot.A, FERMÌN. 1978. <Cultura pastoril>. 65-96 orr. Iiuskoklurutk 1, Donostia: Etor.
OJ^NCLIRI]N, ELr. l9tt0. <ltine¡arios de acceso a UÌbía>, 214-219 t¡tt. Mendiok L I)<>-

rìostiâ: Etor.





IIIZTEGIA

Abarolckua; ardiei udan bero haundia denean beleziki, babesa eskaintzen dicn
lekua da, pagadia ia beti,

Agiñe: agina. Garai batean Gipuzkoa osoan zellar ugar.ia zen zuhaitz mota. Ilel.e
eguna oso pteziatua izan da. Tejo.

Akat,sa: zent..it altzainek atdiei belamian egiten dieten seinalea aclierazten duen
ize¡a. Zatitxo bat falta zaiola esan nahi du.

Ama-ordekoa: amâ akaatu zaiolako, berea ez den arkumeari esnea elnaten dion
ald ia.

Attîztttu: ard,ta, ume-hartzeko prest etâ indartsu egon datlin, jâsteari uztea.
Aparza: Esne guztia jatsi ondoren, biltzeko eta gatzagia emateko erabiltzen den

ontzia.
Ardigtu'eizeak, a'di-mozteko erabiltzen diren gu.eiza bereziak. Ërdian bultzairua

daukâte, estututakoan lehengo lekura itzul daítezen.
Arkea: ardia ahariak estal dezan prest dagoen gar.aia da,
Arrillea: artile. Ardiei hotzetik eta euritik babesteko hazten zaien ilea.
Astatxillarra: astâtxilaüa. Koltxoiak ipini baino lehen, bigungeu.ri rnodura erabil_

tzen zen txilar mota. Brezo.
Azpiak egin; abereak simaurrcz zikin ez daitezen, tegia garbitu eta

Galoa eta orbela erabili ohi dira lan honetarâko.
BarnÍia: goilarreetan egurâldi txafra eta lârïe eskasiâ dagoenean

erabiltzen duen lul.zatia da. Negutokia.
Burnoúzi.t; txabola nahiz eraskinetako teilatuan bizkarretik altlalnenetara jartzen

den egurra.
Dolina: kareaitz'ezko mendietan, urarer eraginez aitza desegiten denealì gertâtzeÌì

den enbutu antzeko zuloâ. Elur-zuloa.
Eskorrea: esko'ta. Ardiak lriltzeko erabirtzen den itxitura. Jasteko eta banatzcko

ere balio dezake.
Iiztentzuk¡a; Ardiei lrelarrian egiten zaien seinalea. Zulagailù lratez egiten da.
Getxif,\ie; bele arkumeari esnerik eman nahi ez dion axlia.
GaÍzugia: esnea mamitzeko er.abiltzcn den gaia. Arkume- urdaila.
Gazut'e: gazt:ra. llsnea r.narnitzen denean, matoia bildu oncloren geratzen den

ixurki horizka.

egokitzea.

atlz.ãin^k
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Hor,ienda: gâraduâ esâlcko erabili ohi den beste l.ìil.z bât,

I l uzarkmnea ; arlalclearen buru-kopui-ua lr¿nten(lù edo haunditzcÌro. ardita¡:ako

uzten den ¿rrl<urrea.

l//,rl¿¿, eskolt¿r, jastoki, bâratze etâ ântzeko eraiküntzctalì, âllcrcei llídcâ ct'âgoz-
teko crâikitzen den ozfopo¿r. Urhian harri lchot'lezkoa iz-atetì dâ iâ befi, Ì)ainâ

baclira egurrezk.oak.
Iltatz-l.xoì1dot; ihazÌ<inek arlroìadiclan e!ìur-ik¿ìtzâ cgitr:ko e¡,iten dulen cgtlrli

lor. Luncz cstâli eta su ernâten zaio ondoicn cgrÌrla cì cì gabc ikttz bihur
daclin.

Il.lalçtzlda: rlakaz-kia. Esneari zikinkeriak kentT-cko erabiltzen den entrutua. lloni
gainean lehen asunak cta orain ohial llche-nehe bâl jartzen zaio, zikinkeria
horick bertan ge|ã daitez-en.

Il.lategitr; ilategia.lJdan ardi-moztu ondorcn arlílc¿ SoltlctzÈko eratril{zeli dcrl
cranslcina.

Ill.r¡rra; Ilt>rti¡. l'Ìar¡i Ìehorrezko ctâ teilâtu ald¿lpatsuâ cluen r"raikLrntz-a

txikia. .'l'eílatua gâroz, zot¿lel- edo txapaz estalia izan ohi du

Iftukina: it.okirlã. Þirria e¡¡iten ciuenean teilatukt) zùloetatik sartzetl den ut' pâ-

rrâstà.
J(ttst!(ti7,tu: artzaina ardiak.jastcn ari denean iltes cgiten duc¡n arcli¡. Jatsizua,

Jatsi; iatzi,.jetzi, bam, bildu. elaitsi. Abereei etrapcan duten csnca ater¿l.

Jatsizu : ikùs iursgaizlo.
Kai.kua: artesnea biltzeko erâbiltzen den ontzia. L-ehen cgurrezkoa izaten zen;

orâin txâpazkoa.
Kttmaña: karraina, 'l'xabolctan d¿ruden oheak izendatzsko artzaínek crabilfzen

duten hitza,
Kapirioa: teilatuari eusten dion egurra. llizkarrctik aldanreneko ottnclt ¡aitleLit

jarlita cgotcrr d¡r. Llun'unlziu.
Lcku.-.jakiña; leku-jakina, Aldiak Ulbian larre egiten due¡r tokia, Ârtalde bakoi-

tzak berea izatcn clu.

MalaÍxa: Esneali gatzagia entan ondoren, behal bezala nahasteko erabiltzen den

trcsn¿ì. Nalìastekoa. Gorosti- egurrezkoa izateu d¿, adarrak biliurrituz kir-
terìari lotuta dituela.

MdÍoio: es¡ell mamjtzcn dencan, gazta egiteko erabiltzcn clcn gai txrrrizka.

Ne gutol;iu : ihus bamutia.

Ota; arantza zolTotzàk dituen lore horidun sastrapa. Argonra.
Partzuergoa: zenbait henik bcren lulralde batzu biltluta soÍtz.cn duten ôlkârtea.

P¡'obintzi ârtekoak izân dâitezkc eta ar'¿ruak odukitzen diluzle bertako âbe-

rastasLrnen protxurâko.
Pikurr:o: arcliei bclallian egiten zaicn scjnalea. (ìrÌr(ìizez 2.atitxo bat nlozluz ellitel]

rliele.
,\oroit; 'I'v,itbola, eskortíì eta gaincrako eraskir.rak cl¿rucl:n lekua.

,goinkLtLttzeo.; bizk¿rrrezur'¡:a efâ ¿rurreko hanl<ak gurutzatzcn diren t¡izkarralclehrr

gorputz atala.
'I'ral.i: z.ur¡itntri. mâtoiaz bete onclorcn, jârtzcn zaion cstalkia.

Ttillur: 't"xilar.IJ Ìbiâko l¿¡neetan getoz cta ugariagoa den sastrâpa. Iìrezo.

l6u



'l-.ru.rka lulruna; iratoia bjlcluta ducnear, gaztâ adinâ zati egjteko erabiltzen duen
eAurrezko tlesÌlâ.

l'rurkeu: txulka. Altzainak apatzarel gaiucan zunritz-a iar^tzeko crabiltzcn duen
ohol zulcxìuna.

U nt e h a rtt : ahai:i ak est¿li ondor en unrc¡iiteko gcrâ|7-e¿ì.

tJrtlaila: ja[tak lxikitu et¿l odûlcratzcko fircst uzterì dituelr golljut/-- atala, Arku-
ile-urdaila crabiltzen dutr: ar'lzaineìi tâfzagitarîko.

[-lzlaia: t-ittt ttl¡'ia edo clrrml¡ak zìntziÌihatz,eko abereei lcpoan.iarizt'r r.iricr c1]rl

rfezko tresr.ìa. ,Agina oso erabilia iz-âten z-en uztajâk cgitcko, bele cflurrâ oso
biguna bait.a. (ìaztainondo eta lizar e¡turrez cre egiten diluztc.

/,,¿¡/¿ila: estalhi mocìula cral¡iltz¿:n rien lur'-zatia. l\itz.L'Jrez. atera belar eliì guzti"
ctâ hapiìrioel gaineal .jartz-el cla.





ERANSKINAK

I. ERAÌ\¡SKINA

sa'd.ateiko kol¡a' l98 r .eko Marrxoaren 2gan izandako bilcl.a bereziko akta.
Segurako Artxibaregitik jasoa,

,À1ntzj.,rûl(o olÌiturart Jàr.rattuz, Iggt.elro ¡fart,(oar.cn
2Ban,
Sandratcll(o (San .tctriart) liotran tzrìrnttìt(o bjIera bor.-
zil.o aì L.l.

DoI beì.eziarl er¡arrtzrrnaz, l)art2orìcrj.a osaìjzc¡ì rìuire n
Gíl)uz)(oE ef-a .{rabal(o lÌerrlctal(o U(l¿ll al( bj.Idu cìf r¿\ =
ogoar(liko f2tân, &ipatrrri.t(o kol)an. Ila{t& ore, ha¡1 =
zirelÌ, Lrrsi(a1 Jû.urIÂritzû1(ì, Nct<€!za1.ltza s¡ìi.l.()tio bu_
¡'u da¡r l.C.11x Ormazal)af 

^scasl.LtrJû,urta; 
cil)uzl(oalio 

^ldurìdllio J,ehcndakari dc¡t 
^iza¡rìa 

Jaurìa, etã ÂralJat(o=

^l.durìdIl<o 
or.lozl:a¡1 jau¡a. llal. ô¡e, h¡lrr zj.rl:n, par_

tzorÌeril(o Injlrìeru lLertzalle eta zenbait )(azctãrl 
"

Saßu¡aho I lìISDILU txj s tularl tiìl dcaron dotnu al.a i c
l(in crììall zítz^je\ llatziìrl(ids guztl.e oD{Ì1_etorrj&.
llcìen altroan (toaz ld.ltzirlt( batznr.t{l.dc troiGrÌ lzc _

OÌrdoxo¡ìr ItartzoneÌ.iko ar;rudj.a¡en Ììonaìio textu ì)c -
r:riali I1.akurrl zj.ran eus,(eraz eta ¿i¡ìztoIe¡ß2.

San 
^driarìßo 

,(oban, 1981c1:o ¡lar.txoârcn 2grìD

D T L D U A ]i:

Gj-puzkoa ata 
^râbal(o 

pârtzoncrja Orot.oîrelio lt¿\tzor
(lolio bi\zl(ldoalc, eJt(artc boDek J¿\torrlz!,o ctû fulltsje¿
lco rlj trrcn irolburuêt( bo tetzelio a trì haztc)(o cL.i tucrÌ ¡lero
e ta p|olla ì¡ì h¡ìundl.rgoatc :U(rrsrirj ì(, tjat rtrL Loz sc¿t j.(tì:Ìl(o

t)untuol::ìn, c lrÌ honct¿Ì crat)lììi j.tzan dui_c:

L!ll_9¡_1]!:_ Irfr).tzôncrl.a os¡ìtzen .ìucn rDan.H at{iL,iì ci,r r._
e¡¿ lirl.tfl<oarÌ nurlrltzorr dù, cta zofi txar-r.etiti txli.-
rrâ8or_a doarloz, bc¡1etaÌr l(ezl,a[j¿t¡'r1a cla"



]LilÌ_11,t:l:.91!1': I'r'cm.l¡r l)1".11(o ar]¡zott (ìa niìl'u1'û ota jììf'rr

¡Lrrràr'j ¿Ì zairltzc¿\, ì¡at ct¡r lìa¡'tzonorcl;!l(o l)ô¡{rzlio bal Jì1

ì)1.1crìl( z¡.jrìlrzc¡n cl-ci borI.etiâl illror artz.rìr{:zù eta bano-
b¿ì.i I skrirìi:z?r J(orrtro1.!tu, iìÌdar.r.ir¿;otu cia llol)ctu bchÂ_

r.ia (lat1o, ok:Lntza lrorl.ol(, lìiìl (lcn rìo\rrr':i ¡rìr! durj gr¡o

axckin .ìdo l(j1.olßintzarcl(:Ln Ìr\îcl(.!tuz"

l!!.¡_yljj! ¿'.!,.! r: 
^1...1,)¡(iI 

{Ìuz1.:ietùt:ll\r l).(rt2oì)c:r:IiìI'crr :.

of:i azlro halburua fltcfr l)c))ái. d1 altr'rc¡'r-rr hrrt dar bcr
tiùì clalr(lcÐ rìr'ljz-nnu l)¡.r'r'ì.rl,i¿lir tirl)o.1 ¡(ìltrt uÌr!i! oliiì flÀ.1

Dc:r'atl i.o l)er: ezl{o ))¡rll.alrij (1o¿¡.1( zirj rìd1r bcJrât rl l r¡ 
"

J:!]:1fiÀLll:!i!l_:-: l)alR ûrd),jì)âl;r)t,;:i ali, (1ol.a ß)ritttur\zlio zrr

ze¡ìâ, (1e-lâ ar¿l1b1.le c1ì:ì dolirìrrcrrl.u ezat';unal( xal..ol1lii '.
.1zir¡ÌrrtL)2, li11rl.zorrcri âr.en iÌfarìd1å c{jurìcr'a).o c{l:i.rI l)char^

dir, atLìr'r|cljurì{Ìo prob:l cNì.rtilirìr1 beìì¡ìr ì)azol¿r rìf:ioli:i.liuz.

^j-ìl¡rtuliìko 
Dunt.ual( oìrÌi1r¡ritzat lraItu,t ci:t:! l4:lOr!lio

azíìr"onron :1.63rì S¡rn 
^(ir':i 

i1]l¡lo lioìi.ìn l) j ).dL.r z:ircrì fl j zoncl(

l, a :r' t z o rì c r i. a Jor:rràl.lii e)aai 1:l.tzc¡\rr :l zùr'r zitìrzl;orr asn\o*

âl( I oûtut¡Lrr hartuz, I'ar:tzonc¡ ì ilho llatzor'(Ìci1)(, e tor'll_1_

zuìr bâlcarÌ bc¡rl.zliustel<o, l¡obctzcl(o et¡r os¿tzolio b l.-
(leo.r:1. rrl(o c{lrin ßabc, .AllÀU ì)â.1'zrì erabal(i tjzarÌ cti tr¡ ar-
tziÙrtza|iìlio, bano-lral :i.akìrrÌirziìi âlio, t!ìr'.:i snìor:ì1,.o o tír 

'=

li j.rol ti j.rì tzaral.o, I'ar tzo¡re r':L alio rrcrÌcl:ì e l (i.r¿ioii 1 crrc z.
L'artzoncxjal(o Biìfzord.ial:, ¡\¡alr l)ouìcl( cì_.ì1)Rl(ltzoko

o¡jl,r¡ì)j.dc osoa duel-ar':ì.h, )Jusko Cobcr¡ruaÌ.ll a(licrazl.l(o
cl:i.zìi1o1 b¿Ìi cta CjJ\uz1(olì.ìro c¿â 

^r¡ìb¡lio 
lJlj,utazj.oeI ,=

orc; cr.'¿ì l)cJ.c¡riì, )r¿rla írudjtu2i t,cro, ì)osl.c Dr¿ì)iuride=

c ta GorJ'or¡rziool cr"c; bc t j. ,r:r.o, ¡ìrRual( iÌ).laì f .i l( bâun
(lj.c)ra. 1.2¡rr! (lcziìt{)ir b^j sì)LrniÌ c Lil I ì,;urr{izà cÐkrìtuz 

"

ult!.Ll¿,I!l! :r,.Àrl4t-lt_4 |¡.v44

^]-ì 

Ìtz-41!J.4

I.* G.ì.1)uEìto¡ìl(() cta "4.t'¿l)allo I'arlzonor".j.¡ì 0r:'olíoi:r'¡i-()))

I'r:i)rtzjt):i ocn l1r'aì){i r:'iì, Irìr_lzo)ìrir::i iìlio | (rrr.l:ic{:û1ì (ri t?-¡ìrr*

i:7a¡^;1t.6 
"1o 

trxûl)o1a c.lrrìij.tzcr.o asl(uìri(lca" ìror¡ko ììr\ucìi



t¡rl. cta ctxoa dutoncl(, l).lot¿\, haÌ^)(oen on(l,orcn¿îo l.¿¡r-
r)íli, ì)craj..jn rnl}rÌt)eiìr1 bj.zi dir-cnok, 

^Idc 
IìoJ\c tiìù lt, tro

nal(o haúck ìrart.ul(o dir¡ì hc¡rl.i:artzßi.: ndirrez naCusi
ado ¿rsì.o j.zanj.l(, o)rlturaz partzuc).Uo-hcr.rj.rcrì t)atotan
bizi cta l)crrilco blzta.nl-e-zerrarr(lon lctozl(ccnûl(.

Àrtzantz.ìr'al(o at¡ì, orÌclor.joz, fxal¡oI¿L crflirltu-¡l.or
Pâx{izorrcrj al< j.d.t\tttz erìandal(o lJíìl., re]]a l)clìar1{o d¿1. lts-
lcabldca, norbora bj.zl dcDcko Udalctxcaren ì):1.ìoz ctílrr-
¿jo da, cta doIû)(o Udalctxcaran al(lcz aurral(o :{nfornìoa
beha¡ko (la.

Àipatu¡'íl(o lter:rltarajoalc ßutxlcnctro cpe ì)at bc)Ìarko
du izan; hai¡r zuzen cre, t,al-{,zorìcriíÌìr artzan{,Ì¿af rìl(o
cta txâì)oIa odrrì(jJzal(o c !:l(rìb j.'de i1 cßin baj.no iriru rrl.te
lchcna0otl.)( adu)(l bcltarl(o clrr batol( )rc¡ritarõo tìori,

Iartzone¡iako Balrzordoql(, bohar dif(rn l<onlrscilarttzâ
tckniì.ocz bà'l.laturtl(, u.teoro orabal(11<o du a¡tz&ntza_
l)a1j.tlkùntzarcn t)1ana; 1)al. ota l)oronen jndarra¿jot;zca
eta hol)ctzca crc; pl.an horl bcl)ar dcn a6iìrtÀ¡lf1 )r:o-
l)ofraìj"crì zaj-o-Lßrlk" IJlan lìorreh ßr.abcre, Iral-tzucrl-cn
bch¿rrrak aae or1.-lorcl1r zcr.baj.t soìJcra ficlclj Lzerì dclrl
jkusiz 6cr-o, solrorakinak nola ìrarratu erabal(ilco d&.

2.- Urt(lro, &l)ir11oz, artznl€l( 6ta €iana(lu-Jabcel(, norl(
bcrc Lr,:laÌ a t¡(cer.c¡ì biEdcz, partzorrcria)(o Uatzordcarl
({clilirrilzio hrru beharl<o dlote aurlLaztu l¡crarl,z¡ urtcarr
zcha¡ Þartzoncrlal(o larr-cctarlì zenb.rt buru bota ìrc)ÌaÌ"
dltuzton, grùradu-rrota ctia l(opuruo. ot.ì bcate zcÌ.¡rolì1
j âl(j n6arri í\.l1crazl.z.

Partzolrerjak, botl orc, ßana(lua os¿rsunaren alo:::i.li
o)rci o cßoi:ea e6rratul(o du,

^rtzaiel( 
zonbaù buru dituztert bclrarh{h dutc r.lcl(làratur

bai ct¿¡ (la¡í.!nìatorr nìarka cl,a seiniìIea cro, etâ bcrarjz
l)aiÌâr.l(o dltuzl,c adier&zi ltÈl_¿rl(o Ganadual-erì Jât)caron c.lo
.Jabccn (lirtudl{.

ca]l¿ì(luzalool<, ir¿ru da, zal(ll. edo bcìrj_.-tÌanadrL^rro¡, .l ¡,r-
l)cel( rìll'í ctR ¿,;arbl blrltiìrl{ô dj tuzto rxart(atu etô r Jtn*
(ìulio zaicn cro.rr? l<ontr.olpidea t)oßjl)1e Aarta d3.l jn, eÌjr

PârtzorLeri ûko :L'ìrrc ßr¡zt j.c t zìr1 (tcbel(a{:ur.1l( daßo ¿ìlturt-
ì;z irlc s¡ìl. tzca.

Ilcrc csJflr lz¿ìD¿io (tu I'artzoncrial( aurkoztutal(o ..tej(1R-



råzioâli zLrzorlÍrk (llrc¡ì û1a cE kolìij¡oldzoar.at¿ì bo-
¡ai( :il(rr¡iIlio du 11ola clîin )(orìl¡ol hor"l ò

l.- lxrbotr) tjân l,,t z-l Rlìa1 1zâtoì.o, I,;1rtzorìor1Àko
Ìlatzor.l{ral( ar an(l^lio berârJzlto i)aI¡ncrìn l)ctìrÌft(o (ìi\ t,rìtl;
l nÌrLzorìc)'i¿ìrcn ft¡ìl.rì rr¡r-¡tìrko tl:L lr¡r rln,r ¡rlrt t)l lhrirì1jza
c Uoìr 1¿ì zâl.ntzaa.

'lxalrolaD blzltrzcko csl(ubiclco, piLltxie¡rc)ro ¡rt.(tJ.-t(o-
pUru biÌlc Jabe ctcn artzaj.al( l)aliar¡ jk lzan¿Ìo (trr; tio-
T)uru boi.i urtcro i-.ral)al'ìlio (la.

Gtrztiz dcbrJl,¡\tua cli\lìo {:xab()l.a)( l)c:ìt.cl.1 uzt:ca rìatr j z
bcat(] rcnr,¿natzfìa, ¡rol iì otâ ai tar-où¡ì,ìr.r,:i:lli scncara,rl,;arìa
ez .1..út et¡¡ or(luan cr(,' l,¿rrù)o¡rc¡.1;rl<o llatz()r-dcat-j
bc r ûrj z adl crazLz.

Txrììroleì1 bat, l)i u¡tcz sc¡'irt;rn r¡tztr-Jti c¿ionßo ì)^l:1 tz,
bor'',rcD r)¡Âblltzali(]al< ¿în1(trr c¿tirìito I I trrzt(c esl(Lrt)l (le

¡Ìuz t j. ali )r;\roki.J(o.
lxalJoleÌ{in l)al.cn erÂbìlt.untza Uzi.can, c¿locÌa orìc,ìn

utzl bclrarl<o du c¡abiltzajlaâk, eta l.ar.tzorìori¿Ìlio
ìlaLzordeal( cnran{.o belì.ìrl(o du ontz:ìt a{locra )ìorl..

Guzllz dcbckaturj.l( daßo aldcz aurraùjt(o bainrcrììi t<

ßal)e txâbola ber.ir.1l< c¡al.ki tzca. t)lrbot(rìtul.jl( (trì11o,

cra l)cÌ'ca¡ì, I)artzotlcri âl(o Ratzo¡rl..ì¿tnon Ire rarj zlio elrâ
a1(lcz aürratliio l)alÙìcD'ì l( fi^lrc Àr.tzantzrr:Ìlio rlz ljasto
hcl.l)trIutâral<o txabolali craL\l ì i:zaiì.

/1.- Oit)uzl(oal(o el,.Ì 
^rab^lio 

)ra1.tzoncrla Orokorr.atl , U(ln-
lctxc l)arijzucr'¡'an cÌl(¿ì¡'1rc gj.sa ctß bcìì^Ì. (tj ).crì al,or(tiocn
aral)cra, c1,a llllOclio ako.d j oak al.rli,rrtl(:ìljutrìko tt i\-
r¡c-dolr¿ri¡Ìt¡\sìun-1,¡irr tzi t) i oíì c rÌ-a sì)c t^ tì.r2, ur tcl(o lrri ¡r-
bestcl(o ì)at c¡rkatul(o clu l.i¿ìDÂ(ìu:L la)-.rcra{Ì^tzoat;at jk,
Lar"r'cal( zai.ntzctJ)<, ßo).dcùzctil::, hobctzctilr .ita a(l rJ*
n is1'rritzctil( eortzcìr d ir_crì fÌ^rji;Uct;ì.ako,

Ur't(ì1'o cÙfr a¿liDd\rtr¿lio (Lel(liì.¡zì oz âr,rlioz1:ûâ)ì, )ì¡i-
tzoncr:i.ajio llatzol.(lcal( rrl.irlrJrkj bol(o lìÂì¡ìbcst.c'{oa o/-(ìiri)r

5"- l,r¡1;zorìor"lûlç, ìrcr¡l( ..r¡1ì)rrìii tako cr'an, c(loz(.ijr t1¡r*

r'iìri l.arì (lc1(.l.i1J'ûtu (it¿r l7,r)Ì(l:,t.u ¡.,âì)cho tÌ\r\r\llua ì)a)rj:;'.c,)ro

aslrul)j dcâ i.zltnßo (lu. .11ì)r'^k, Âr'¡r'¿âì)c taslrr:lrcrìr¡ i.ì ;(,



3o)'tutako ¿inFrÍLr¿rl( oÌ-,1¿rjr)(lLj t)¡)r¡r:.tio (ti tìr Jralìì t.rìf:¡rl(o
rrr\rìâ(lr¡ l,cIrcskur¡l.rr rì'¡r¡lrllti I)rì1 cta J'artzorìcr.jaì(o
lì.ìijzor(1.:ill( cr{rl)âkt t.ako nìul la c¡co

ô, -, ))aÌ'tzorr(iÌr.i ak, ltcrri t)i\rtrzucri.ctal(o .Jc (tearcÌì I iì_
r¡e-cBhììbl dc rìl( (ìral);ì{j (!rrc 3Ijc ì:atuz c tr.\ :rÌ:i.za)ì tziìr.(,,ì
hau¡(lri 1,zc¿l lÌobe tu c$â cr.a{lj úen (iucl rr:i k e¡c, {1rbol a_
bjrll,zal{o tol(i¡ìk zâlntzcfl alìâ1e81n(j\rl(o,t,\, tel(,rit(o
c¿loli:i.(rn ko,ìtscjI¡ìri.tzù ¡:ta z z¡rnrtar.Ítz:r t\c!.rr.r!

'/.- l,ârr.in ìrllfl.¡rl(r¡rìtzâ cta iìrbo:1.û{ìlcÛ (lo:rar-}.o jl oa,
lratal( ìrc¡jl.cârl l(al tcr-1t( (:z^ct\jl.cl<a cr.¡n iìr:ìutrrko d.j r.ai
ì)l liâsrìct11n lìrrr tu a)ìa:ì iza /io (ììr¡ 1ckìra)i ìrc:jjtz(ìt(o
rlcL¡r'r:i.¿rl( ¡ da.ì.a bc.czl,o ¡r¡rlri z lß;rrì¡ri,ut¡rl(o Ì-l)oliì(tl ì)o-
rì_ìcn ììtìzIuhNza babcsl)(:l(o, .tcllâ 1cÌ.ì^c¡l( ))oìrotzctio.

fl,- llofri l){ìitzucrÌ.ctako .jcJr(loâjr tJcr-ô.rt( rìl tìrcn osl(u_
I'il,rrl. izirìf,, ,iìL|| ,,,D ) cr ; ì t 7',,.,rì ,.). t ,rJ'i¿,,r.¡r i¡rl:o
rr c ì ì (l :i- c t a ii I l< ctxcko srrt^ì-a ko cIur j.ìr.ìr1rì..jãsotzcl(oi ìral
et;ì zui-arabill(urrtAar.i buruz (iit ztcn otìi ztro cst(u_
b:ìdilak crr:, 11^lnz F)zt jz, J,¡ìr-tzo,r()¡iati, .Ìst(uìrj(lca
lziuìtto ¡:lu, lrcìr^. dj¡ctì brìì cniìL lorùUz, c{Ìol(1 liriìte
l(ccIr l)i',so-l)aliaJ(ì¡ntz;ìl( sr¡t);.Lst.a t)ublitiocn lJ j,ìcz clli totto.

!).- II¡r¡j l)ar.tzrrcr.l.ctal(o joìì(lcak c¿iufra natriz zrrra
¡l,cIatzol(o, I ar.tzoncr.i ako llirtzoûìcar^en iì1(Lcz íìurr-c-
iiflio l)âi raÌra t)olrar.tro du; lror.r.ct.L¡at.o ¿.;l<¿lt)irlca llorl(
b.:rrc U(liìl c tx('r\rì arrl.licrtrrko (lür, ttdale tx(.rrtr, bcr.c iìr_
lor'lcar.ckfrì l)iìLcr"¡ ì)1dèìr¡tul(o ctu eslrabj(tcx ìror-j,
l'aitzo)ì, r-i âl(o llÂtzor,tcr\ri zuft(cztr)7. horìoli, .ì¡)r.i zlir on
i) raìr;r'. a a ha¡to1(o dr',

;l O.- l,¡rt7o¡ìcr-j ako llatzoì.(tarl(! ur.i.,rfo l]t,Ììr:i i:ì,:.rtuko
(lrr ì)i.!¡ìo.,1)alirìl{urìtza, l)clì,rr. (lcrr ¡ì¿tjntroa:ti ìJcr..r !1-^biÌ_
Ula aur'l(c¿tuz 

"

lJ.- ll¡so-l)irl laltrìlllz¡! rìor-j ..Ðrln rjraìrîk j 1.,¿(,a j¡o:L.,ni:!)lro
.Lorìgor aì-ilì)ct-¡ì afìirì¿îo .ì:ìi csk(rL jdr!â ì zarr¿1o rìl t,, -t7_o_

rì.i)_l âl(, l)^ l i Âku,rtza Jr()1,ì c¿Ìj rì c l:a trìrrr, {:L¡ e¡:tììr,:l



Konl<retuak crnatcì(o (nrntr:r'ìaIa ¡ìtc.].atzctr' c''ciìl( l)ctc_

tzea, bîso-b1dealt, o.â.).

12,- PartzonerÌaìro ¡rìandletan eßln naÌri lltzatcl(eo:l

bcste cdozetn bâ1iakuntzarako I'airììerriì Jlâtzor(lcal(

behûrl(o du c¡rarlr ct¿\ )ronel( sel,¡ìa1âtul':ì].o beld:Ltrttct¿r|a

l)elì¡rlco l-itzaÙel(c rììal(urtu.

1J,- D¿rir¡ìendutal{o ballal(untzalc dirclâ cta¡ rrorl)ait

¡riu¿az l(arrl)oÌa. Joa)!tjo ba-Li tz, I)airzordcal( crarìtzuìrl-

zr¡nal< csl<atì.rl<o l. l tuzlte bal r'ìcrtc ¿tn od o bir l d lrr t za-zâ)')'clr

cì an aråutu bezele,
Dai re¡rih 6âbeko edozein bal ial(untz a (6ch.ißj zl(o I i:t-

rrctzea cdo IìrabIll{urìtz*rj.o Àrqu bâuen .iur-liírl(o zcrnzr)rt)

liasu bâl<ojtzcan legokiol(cenaz zlgo¡tulio lul{e llatzordca){'

cta, gairrcr.ar eßJ.ncLaI(o ol(arl ¡Ik cta l(alteak or'darinl'zcrrir'.

'ì\'rist ro, kirol. chizc eta írr:r'aì) Ùza.r,ìlr o eriìbill(urrtza

1ll .- Dcrc ¿iara1an, Git)r¡zlioal(o cta Àrûb;rl'o l'ûrtzorìcI.iL¿\

oroliol.r'elco rncndial( bcrozl.o I'arl<o (lcl(l Êl.atualc 1zÂtaûrl

(<ìa¿;onctto plarìte(Itzen ari deILez) uko eßjrì ß¡ì)(] ; ohizo

a).rrtnttA, turlsnìo etÈ Éiro1 erab{ll(untzarl buruz bcr'c

Saraiar-¡ ;ì¡au<ì1 a{Ìol<1a ha.tzoarí ul(Ô €tîlrÌ {Ìaba; rnorrìcn-

trì:ur l'!cìIla-t)r-enllazl<o clirtrdl hascra bcstcri l< cz rli ¡'c¡r

^rau 
lÌarrel( amatoa.

15,- ¡-'hi.zer atralltzar ttt1-isr'io eta l<iro:l-cfabi:l Ltrr)tzàt

Ir¿ìrt'. onerlal(o mendie tan r rnen(l I bc.o¡icn llal- i. aì<r¡ntzara

l<o Urtoxol(o l]l,âncí\tt e!abal(i)(o deìrc¡ a ¡iral(IÌrÙul(o (la þaso

ìral(oj.tz.jan.

I6._ Ðhizaral<o eljû. ar.ralltzàf ¿.!l(o itrarral( ()rrarÌ ì)l.târtc¿ìrì,

llal'czlio Ilarl(c horreta¡l' garlrrc¿|!rrìßo lciJocrl ar.'rbcra

.J o c;rtLìl(o da"

l.?"* lìhizo-motß hoIÌok ducJr chj z¡: cta cl(o¡ìortrl l)crezltâ

sunarcììflati.lc, u3o rrìi.6ratza.l lear_a11 ctlizc¿rz c l. r zcha-

Lzt:z ct:z LlÌdura ircr'eziz ciìt1ir{)o di)';ì ar:auali'

1.8 " - l aftzortcl.i.âl(o Ilcrld i.-l)j (1cc ta¡r j l):i 1.1'zcl'o 
' 

l';1r'tzorì'r-

r::i àko l)âi 1cir. l)orc'¿lâ c tâ j.dûi:¿l a l)e lìarl(o (ììrt 'r 
j zan

ibi.1¡;.r:i iu r¡otor:duneÌ(. ll^1rììan ho:Ì':i. i'tt\rziz (i.ji'¡tLt ì)':lrâr-

l(o zal.o I,&r¿zonar.j.rìl{o llâtzo1.(icrìr.i." Ìo}..r2, ì)rìj,rcrì ìr,,r'i

haua I



l)^l,arl'i.li c,ranfio 
"-¡ric; ¡rrt7.âi.r:i .i:a zcrì)i tzu L,-t(|il(o

of l zj ll1 cj ; ctâ, sal bu(-'Jìtr(]n ì)cz,:ì â, trorr.¡, iiir.alco ¡,r.r.rrr a

;r¡lcrÙuko (lutcn par.tjkular.r'o:l.

^ür-r'c.lio 
ariru lìoI. i ch^ gLrzt;i, zcnl;alt p^r..i.jrÌz tÌoza{:rì,

l)crai.l( :iì(UstnlljatL¡ cta ât)l.obct)ratu ûtìal l2;Ìtcl(o, z.¡*
ì):ìj i: ¡rarìride cf n bidc Jrìl(:j.rr t)ri,rcn(trì otc da:j tc7-ti(,orì
âzi.c¡lictûk cl.îjrrß¡i, (ll tu I'qtzo'ì,¡Ì.1alio jlatz()rdlôìi 

"

llastÂl(Lc, b{riczko zcÐl)a:i.t ljaj $:ì jci(,n Iì¡,¡ì{iarnon, (tc_
sri txuralzc a(lo lrâr,r.¿Ìs t:oír1.1 l)l (ir:a ìozf.el(o, ?crìbâi t:

siì¡l)i(lctarÌ ))cß1. e1,â .la)rfla cltokiak Jarriì.o (t1r-âr ìi^rì*
(tr(t!rz- jtx:jz et.ì bajrrons¡tudo cr.¡ìì)rttzôl l(ìcl fÌí:l tzôli

l t) " - l)ôr' tzo)rcr.i¿rl{o 1r)rrc tan crrrt, j rìa,-(ì.,ìtLl-l( c z¡r.rrì
alral iz;ìtcì(o, (ìGurìclro c f.;.r r,rêr).ti -(t.:n(1,ìko cr"lll)al(:1.1(o
.l¡-'rì )ralnbâ1:cl(o¡ì. of(ìâjn.tu t)c)ì;rì.ko ,t;\, rìt(l.rz aL|]-rc{. jk
l)ar'lzoìrari ôko I.latzo)-dc¡ìri ìrorr-.r 1,âr.ât(o tri:1ì¡r rloÌì t_\dr
tola asl(atuz.

^l 
lizanrâr) clia IJÌ.-bla-ottzan sc:i¡talrrtuì(o (1iï.;rrì âltârr

t"rlcl(r¡ ctiol(trìl(, ctra lìal.rtRn ìraÌ:ar.¡jt< .j¡r-r j àlrîl
Lzarr¡Ìo (ìj ra ¡ncudl-dor¡1ak 

"
Ohå¡.keta clrz ¡lztcrì(al:a zientttlkit(oati (tircla cta

lriìl(rìr¡jl( .j.ar-r-J abaJ jza¡rt;'o djrr ;ìi I)atut¿ìtio :leltr¡cz

:lO.- l)abekâtrrrik (laûo cl,.ârtc lìon()n r¡ìcrì,ti gr!?_trjcijrÌìr
i.rrat:i , tcl.atrlsta, ìn;Ì¿inctotorìo ,r(ìo (t:i sl(oí ìiiu ijrzL{icn
c¡aì)ri ll cra,,{r.tzal alr c t:ì !ìorrrti ko I arìfij lcat< lr.{!,Ìr:.I- l l{
cr ¡Ì)i I j. altâl l zalgo (lì iiuz i c lìorÌ-cl âl(o tr cslr¿k t)cjr.cl
tx,ì bol. a l)n¡rrr¡rìr.

21 .- O)1L./.1 cÍo)(i^l( ezâr.ril(o rtir.i\ zaìnorr..Ìt( lrof.;\i:1:atro,
l(a',rì)iìrì(Ìrrf:uri\tio cìlrcìr lchtìclaìì, tjll tzet(o zcr:.1)l: r:i er(!

lì(Lozejrì frntcrlâ1 cz-)ìatìjr.¡t r r¡rÌ-Uúj eiroi;L:r a:

¿arr.rr.r^o,ì1;zJctaI..L bota cziircì,o iìtzâ1.o(ccrìri j .: 
.

otli n ì)cl)ill ko .lâ, â¡rl{r! sattorì,

2jl " - lt{l¡rljr\sur)¡.r-l I).i¿ij riì, i\rl)o ì 1,l] ,rir c2 (lì.n t,. ,."
crrìl)al bot¡l(o I l)arl zi)i âÌ'ì).,1 iì lì,ìr.Ù)¡ll.ìt( Jl{:Lìr..r..1

l)atc fan utzflto rll râ l)c {:f 
"



2l),- IlcÌì(li-ìrido t)e rr.i i\k c¿li1:aì.¿rlioârr, ¿LìraI (lc¡r rìctr*

r).jon l,a¡¡ìJc-nroÙor'1. l)ôtÌjrrtulro zaio' ¿l¿rl Lza(ìâ cta

¿\7-for|cn hjstorl-koal< ortcal)etat\rzr cta' lictl arot

I'ar1zonc rl.)<o LÌatzordca]lan b¡ìinonâ bclrarl(o .la.

2/r. - I'ar'¿zonerlal(o Iurrc t.an edozoln I,.ìrtll(ul.àrr"cl<
oltjn nahi. Lulcocn iral)azl)i(lc ßuztj.ali llaÙzorclêak ì)îi-

nìc¡r(lrrÂ bohtlrl(o tr¡t(e lz¡lrl; )¡o¡1e1(t bclrar. den bairnar'ìa

crnataral(oarl, l)ete baharrol(o bdl-dinÙzal( cra sc j.rralLì-

trr e¿;1n Lchar)<o ditu.

25,- coâr'da-zerbitztr c¿¡oìrì.er Jarrjlro (la Ärau l)atrel<

bctc eraztcl(o, eta JalcSnri, csliì.rl)jdca (luteIlcí zlllo.

c ¿Ìo)( i:\ì< o z¡Ìrf zo)(o.

26.- l,ar'tzorìcriaì<o urlrero l)lanal< burutzeko ct¿l orìc5-
tako, mendl.a¡1on orabi:Ltuaila-rnot^ dLforcrÌtcrol{in lì;\-
rrcnrarlctan a/lontlo da llatzo¡dea, bchar (llrcn bll.er.¡.l<

e6jncz ata bcralcn eritzj.al( eta l(rl.tct iok Jasaz,

1.. 
^rtll(uluâ.- 

l)a)riizonel'ial( bcra aßinì,idcrako f,al.l.u
cdo ordanu naßusitzat llRtzor.leR j.ziulllo .lui p.ìrtai(to
.L j r'ên Udz\lctxoetal(o l)alioiiiza {S;cgur-a, Zc¡ìiìniì,. ldj fl ,,tLt
bi.!il , Zcraj-n, 

^spa¡re¡) 
cta J)oì1am:il jaßa) Uerc or.de zl(û-

rj.úzal; lrautatut¿rJiocz nroI.ìat\rtalro llatzor(tca a1o¿fii\.

2-r__a:!¡¡]ll+¡:_ Ilatzo¡.lc ali l)c l. c ba j. ta'i o bazlr 1(l c e z tì¡-
tzo¡(lo Iratìnl<orr.a aulicIiìi;r.r ah¿ì1 izñrìfto (lu" Cc)rl c'l j ): :re j

cta 6utxieni)( hiru laßurì.dlr(!larl.l<, ct:l berariz soirr3-
Iat:.en zrizhlon lìel.ì)rrru cta eßj.rÌìrlzun(]tarakoo lJ¡tzor-rl<:
l:l'aL')ìlrorraron ltolburu natjus j.a hauxa l.z¿ur¿jo (la: I,i\rtzo-
rìcri iìì_i lrtrr'r¡zlio êOj.¡rt)l-(lc riraunlioÌ'¡¿r ata cßtìncarr cflllnrÌ-
l{oa lzatea" etâ cll(artcal-cn â(ìrnjnj:rljri\rit.za. z\lza:l^l<
c¡rì(atu illì¿rlô, ì)cre eraì);ìkl zclìatzat ct.l pr.c¡riÌkoalr lì^ì..-
1;u aìr a:l- l,râ {;a a.

Ilorrc lâl(o ê):'nbal( j orÌ bo1.rí llaij:,jor"(la^rl am¿ìll bo]ìar k.\
(l j.o hufr.crlßo l)l-Icra¡1.



'1 , 
^¡til{ujtrrâ,- 

ltatzo¡(tcar,,ìì bj:Lc¡flt{ Scdlrr¿Ììì egiJ]¿;o dir.:ì
lìorl.c1:âr.âlio (lc{i\ Zuzc¡.t^r.iâl( c{jn¿ìo (1,ì, rìLrt.rlcrì.7_ lj.\ ...,r
a/:ll¡ì .l ¡lr.nncot jìr, al.¡ l)n.r^lrrc rtir-on tr,ì^lcrx,rc j i:r1:Ì.,n,r,r
l)ri.l.orân tratÂtzclioak rti ron arazoat( ad.laf.azlz.

llnkârìta odo ßuba¡rtat( cro Sc¿lul-atr c¿jjllßo (llra. jJÂ_
tzoì.do lrauni(orrarcn bi I er¿!l(, ordca, beuorrrcrl I antrr c11

efjkazi¡r dcl.{r ct¡ì, Ìartzoncrjat(o cdozcjrr 1.:lcutan c¿ljn
ahâ1 jzarÌOo dlra, ZLrzcnclar:i ar.a11 dojâ¡crì â¡abcra.

/l "^rtikut.rìa"- llatzol..lcarcrì Diiì crat( olìizìroaJ( nahl;,. r:z_
olìizkoa)( i"-an dal.tozta. UrtcÌi\n U aLj bil crâ oltl zlio otÍj rì
fro (li Ì.¿t, h1¡ulìllabctaan ì)elì1n.

Lauß¿Ìr'rûrì t)lIorû ol)j.zt(oa, lìâl.ere, al)crr(lu¿ur cl;i¡r(jo
(la. Dil.cr-a Ironeten nztcr"tril<o ata onartu)io (l:t¡a lrurrcrì-
8o urtc¡¿ì)(o l)1an&k, tìau (ta, ßarì^(ìutza, ìjaso ctÂ trì_
r':i- .r nr o - b a l_ j íìt(rrnlrz.I e 1,Â eÌ-at)l:t.t(r¡rrt¿aral(o l,l anal(.

l.lilortl ez-ohlzt(oat< l<asu )lauotan e¿jlnCo d jr.a: Zrrzcn_
cla¡jÂ1< Iìala usto dìrcn Guztj.tan, cdota I)artzo¡tarl.aì(o
U(Lal.ctxc n¡rh{z or(lezl(al.íetati.t( ùlrÌrl( 11ala csliatz-cn

llil.era az-ohlzl(ootar.atio deia 1iìL¡ cSun aur¡ctik cci_
toa ûs':l izango dà, bal.tln nta, ZLrzcn,t¿ri-r.cn Lrstctan,
ar¿ìzoarcrl j.zal(cr¿ìl( otaì I)rcsal( ItaIÂ osliRtzcn bit(lu.

l_r_ 
^t:lil.rtl 

u-ê-l - lltì.tzor(learcn bÍIcrat( l,artzoneriaì(o
2uzcnclarl donftren zuzcrìdarj tzRt)ea¡Ì cß{lìüo ctira; hala_
l(oal(, orclcû, zeiìr hcrrj.tal<o ,i\].1{atc lzan, hartat.o or(lez_
l:ar i i.zan bcl.ÌaÌ.1(o clu"

Éj_4-4i t..4t$j -
Iljlera bal(ol tzc¿tt1, dejån a{Ìertzcn djrcn arazocz lrj_

tzeSlnßo dn, Ordezliûriel< l¿¡l<irzúc¡r I)catc aràzoel¡ cl.o Irj{,
tzeßl.n ahal ll¡an6o (ìaí hill e ro, ilzl(cn t<asu hone.irrrJìe o._
(lczì(¿ìì"i l)at hl.tzcûl.trcarer.ì ¡\rrrt(iì bÀl.cCo, tìal al(o .r.¡.zoi!_
ren c¿tabalda nìozi.u ceilìßo (líì,, cta arazoíì lìuÌrcìru,j t)i_
lc.aral(o gai-zcrrendan sartrl(o (ì ¿.r.



l_. .,4l-t_lL.ff\jt_,_: ll|rrb¡rklill{ lroto-¿lr)ìr j crì{lo.r:r lr^r'trrlío (l:1 r'â;

l)rìÌ'l¿ri(lc ì)nl(oj-tzafcÌr zatlcn .r 1 l .12 i o a r r'' j I iìr'ùl)cl.a; ì)'?_

kclârr t.ì.l.oatìrrl.k ntcl.alio Ùirl..i.¡' l)j/laì ¡rrjrr l)ozLcttì ca:1x

rl.\; l)j ¡lãr'r'cDa¡rD arc ì ) í! r o ¡r t ì rr' i li iÌtcr_irìio l)^l ir'i\, 7'lr2{rtì _

.iif irì .11 l)oto bcr'c21^k rrl)iÌlii liÒ :l rrl:(ì aìrzl î"

_fl. r.-..-4_::Ll_\11.y,i,,": 
jt|i1l)¿ì1'j al( ircr'.rlì¡\ì a i z¿irì¿ìo (!l l.a 1r'r i c t2(i..

l(olìlr, ¡ {i:ì 
^lt 

tiìli bj.l ar¿ìrr c¡tl(r¡lriìr'trr (lrr t.Ìn or'(l'zl' iÌr'i clr

:r irìÌ l.uli o (ì; ttìz l.o .

j)j_t\11¡.-l:jlt-l,.tjt-,-:- llirtzo,.'(lclr:crÌ lr:i lrri-r-,li .j'r)rilr'¡rriì'rclro¿lr "
:i.zr\'rtÌo (li,_¡; l)^ìrrtì czf:abai'l:r1.zal(():ì ¡l()Ìr 1ril7-o¡r'(')ì i 

'"iì -
li¡rr'¡1. lrâl tì c.ir,rtrrz ltcIo, :ì ri:i 1l'(ik'r1i7¡i: .l(J 'l:i 1?1iìli¿r llirl'zor'
(lcâlt l). r';Ll.,

L!],.- 41,1,L!',!È !t Ì: -- .ì.rl¿zl(rìri ' 
:i(ìíiLrI.rtì(o illilll ci:x.lro¡ 'llrrìrì

:ìzi\nlto .ì;ì, ll.)'orrcili (r|ii1rrílo (lrl 
^ì(1,rrt¡\rì 

lìi t?cllìrì(l¡11orr''r)ì
ìrcr^j'í , lriìr^l.rr1:âìiÕ o1âl)al.rì llrtzlìi\ì. :r'l: {-':r"i!zi 2 o1¡l or¡ì'r2ì:ll-

Ì'jol. îii{'r'Lrì1i^lro cr.i 11zi (i1:^ l)oho¡k .r. lr(rriirrì .i¡\noz"

.1.1 ._,,'!t!_ùU]tli!:: lliÌi:zor'(ìa :l:r";ìrrrrl'o:1 I ¡r-.rrr Zrrzorì'lrrl.i 
' 

l'¡r'-

l,zo r,,r':i ¡lio Zrì2.ìrrrl^r_lR j.z:rr¡¡l<¡ ,i¡r, ¡(ìoLi\ L,'r'o ot'rl.rzl rrr i*

tzalj )1.¡i 11or.¡t(ì tik lrerorrcl( ;rt'.joì'.l I ¡rtillri)c)ra,

llrf:7-or-,ì.r .lr-jro'ììro¡ra lrìlcarr l)clìiJì 1)iliÌL'lio 'l¡ i',rìt:x j.rr jìi,

.1;r'ì l,^1,ì l)clr¡r izirn Ql.:r 2'r::'ì'.1 rr-i¡Ll lr'rr¡ ' I rt"rr il\o rlrì'Ìì

{1,ìz ti j l:^ir 
"

l jL,.,,/lf!.t-]..t'l¡ l',.: l' ar' 1ì 2 onc I i ¡ r'c rì .- íÌ.J j t z î-ì)rr r"rr rl (: ûrr r-.!

j.z.Ilrto (ìi; bcl'orìo1.4ìL ilor'(t(ìl(o (llr ]\r^iixil)o^ .r"c; lìau or''-
(l¡ÌraL1ìf ill ¡l()r'rl.lio ,lî ota ft^:i.rrr)ì'rìtjl.o l.;lriir.oncj.r',::t "r;ì,11
r'â rìlÌi)r1lo¡ì¡., ,'(l()r:cj11 rrìorììcrrtLr1,¡n (lol,rr¡ìc)ì¡rrí!11 liorìt:,rjì{:r-
tr(r,ì ¡lrrÌl rì j riL I z i. (! .l ¡ r':i l( 

"

,ll:__4¡l !.ì. Lr, !.1-!r-r].:-: l'a) t"or\el.jar (rrr r1'lr'ì i ì:ìt:r';Lll 1i7:iì, b'rr-o-

ììr)ìr oÌ_rì1,,, ,'i cìì lrcl-(,l7rc¡ lJc?iiÌlr1 i, 
' 

ljr'llrrIrìl:o 
^.1 

ìi¡1,¡'r l(lr\7.

l:ar':ì o l.lì Ìr i .,)zrì j ìr;ìr'r))) lriì i)ì r]ljcìr,'iû ¿l:j r ¡ " lJrÌt¿o):'

''.:ì1i.,rrrè)r .rr.arìl;zIIl.. :i z'ìrr1lo (lir_¡r ìroi'rli; l)¡:ì r)fr\

o'l lirìr'l;.ri:rÌ,Ìr ¡1()l,rr,f¡'ìrt\r, l:ìl)ìr|tr .rljr ii¿i .)'.rr rrr'¡ìrrizrr'l (! cr'(:l

l);rj c1,r ì),') rirì ,:Jlirr Ì¡Ìi2j:ìl(o z¡ìzlijc)ì l'ori(lo ot¡i (l ì1!ì*l:ol)1r'-

r,ìr.ri .Ì ¡ri;7uLr cr'(,'.



co.(or1-(,r n1 Il) ortr)trrqìrj¡¡ :{ìji)l)-foz:i
-\rfi ){r)r-¡orl ù-tr) r( ¡ 

1 \r r: :} r ¡ r lr ì),.¡ o üro:t trì)i rrað)Lo r f(2o1r l
rt I I ir'rt r.r! r¡!Ìì.r-t r(t-¡Ð¿ ¡rr.rr, r..r.)Uo?:Ì-f!j!i ¡ ììLìt,oLr¡ \r1¿ | t)dt1)z oLlL¡ur..r ¡! rt Jt!t Lltìnr)l-.rì.rrp ¡tLlrjjlr¡tr.rr:21 ìo)tu(t rj-rrtrì:t

L¡,)¡\l) i!{tJ(t rrrtr ¡r:.:¡r)zq1o lritl !z.r r-rr,.lz.¡lr-rO :; uriaät;-} -rV-.îi:

dÌì1 rt) o.t¡1Ì rrl
)tr-(zo.rJ.l o]l¿1 rjlo rroil)l?o1ltjì) [!ro-¡r.L n.t.rr)t ¡_.t1]r¡r.!z¡ì.rI(i

"vp o.i)LfPz r o J.f:cz:ì rrrì1)
...! t rrÐ.rì_, r-rì_it)r¡¿zt\z r -\)-ri) I:i irq : n1 .p ollLrl)lro )terì:IÌr_,tLJ r:Ìrrz

u3-¡ rp -rù({r(t ¡zù cz:} Ìr r.Ûo ( oTrrz.}rf¡ì:lì:, t )uo,Lù rrul)LrJzrlz
lf-t) oilÌrrizr âInzlr¡ù.re ùrìJ .,Trl]z:ÌltrEz trùn-Ìnq¡: J oltvl rzrl

-rì rr Lìr:i Lr¡.rir.¡ocl ¡ Lll)oro(t u-Ì:.1 ! o)to1 rl!i )tr)1)lV ur-¡., I r:cL ',l o
¡ortolrimo ntro$1(¡o)f ror-(ìrrlzt)l)-ro u€orr.)p -Lùrlo.L Inp olLrr?-rvrl¡ì)t

-$o rnrr.¡.rrtr.l .tLIr.r:tzul,f o.lu[ !¡.rrozlrr:, :\.ãIx-- -..--

'rio zatìJnLlo)t-rìlrl) Lrlo oì)
-rIo.t lrl¡ ¡i)-r.) -¿í).rù iÈ(l ìì.lr tìrrì(tI't ¡nlrraurnlop r¡ , -( rr o ] . r ìr )f t t)

Lrù L 
' t, ()rLL zl n rr r\i rra Èv-¡.)q L, ) J .ru(t I zuo rlso, rro.)nt) oi/tr ljl¡
t¡eolFPlrrLllrt){ùrl-t uo.rJ(L rrìrJ.r.,rrÈ uo.ruol)-{ozrD{[ r-, rìr o.:lr¡vz

-( rrtrLìrzrr-II€t È?ir lrr.r!)!zLrl)[ ¡u!.-rr,I'r¡cznZ::¡nfrfri.¡.:l+t, -,Il

!ùl)\j{L z¿ uoJr) ro ?!zJr)r()jlr) }ìr(t nI)
*[oi r-Lri),lut)uJzr o¡:;or¡ ¡:1r:1u.rrrrIzoji)q -tro21] r_r.i) ¡ìrol).roz:]vtl

Ulo rrr:l)[\rq ,trr:czn-r¡:¡¡ !]l\) !..rrj zÌpI o)tBT;roLr(rrrì-{Û(t u-1 rlr
.Jiìrlrizr rrrLri,zrìrrq È1t:r ìri:.¡rjflzerlI olu.]ntaS:"Èiìt.r¡t!lrV--;!f

rrlÌtlÈr r¿ t)o)lzi) clr(l
tr:!rì).ìozrÈfl oiirr.¡r.:Ir.rj()rt ¡ 1:1¡rq:tDLr oÌÞ o:]rrÌz.Ë .f?llu uÌrlLLo

ùurr¡r't\rr{ù-L-¡ri.,z,r¡r-r. c,11u r,r:,,i.,2ìJrìrcf !zr)Lù(lo z I.zt)-r.rtt ota<l
,r-IJ(L ìir¡,,t, u¿z.:Ìrr.r\¡.Ìù rt L.Lrr.)r,r.rìJ(t ¡)trrroììzoq ù1¿ \{Dì)1rr,t!rlzo

o lJl,.ì(,2lLf{ rì1 !p otn:}ùì)tt :t\,,-¡i)(l :uv.rir o)Lùì)rr!ò-o ÈoL í:,;o_.Lrl)
ortr,.¡ri1!,-(<)tt.t r_ìo ¡r_.) t r'rÌ?1i,l o(L rro.F){Ìrqt)-ril r¡o.{unp.roz:}IjÍ

¡rj lr¡rj) rnrl/Ìr I e r.¡rj)fz\rl)T ¡rrt, .):lllÌjzì: ù.:¡o(L :czl L.{r.r)lzrrr-ro rro.jr

-r: y-r¡Lro'1-ru.¡ c.¡o.t ììt) o.Ílrrrjz r )fur.ì¡ i)rr¿znZ

. rj.:¡ ¿ qrr. ¡ rj L¡O..rrrriÐJ.rr\rt_Ùi,r¡ùx:) o\r:1 r:tì.rtù.ro
.' . Ù:ì i)ll1ltii.r.) oI)o tì tì r)-,-oJ).r,lt¡ rrù troJt,.É-r,)r¡oz1-r.r](l tj.r tp
: o:lrì:lr,l rrcx:Ì uù¿-¡r(l ù.ro !ù)fo1-rn \?,r.!ì) orLrez r: )tÙJ,l!)rt f\/
o)lrjl.rJ(t u\)orf JZl rror¡o.rn.L ìj1i) rttrrx:Ìotùt)n Ì¡c.)np r¡ir,rì!!ìo

xr.r.)"o71-ftrf . Í.\\:p\t¡zt\7, rr;r.rv ¡:-rouoz4.rr:,I -1rnt-¡iiût.it:'t



2O, 
^rtilrulua.- 

ldazk¡ritri ata l)j t(rzajrìlìr'j 
' 

lJatzor-
(t.:ìì. ¡ì jrìì¡l(ll^¡to or,l^l,r-s¡r'i:ì .:,r¡r)r;o :11i, .

2).. 
^rt:ilitllua.- 

l)r¡(ìazl(o Jtasììôt^n cdo bcrnriz ^,lict ñzl-

t:^l)cì:orrlar1 
^rau.lI 

hatl int;(ìr't'rctattr c1iÂ atìI:ililìtze l(o' Ìla-
tz,o¡(lciìli j zanflo {lu bctl h i tza; bctí cre t o1'(ì.-\¿1t cs-
l.rrar-tcârì (lu.)Ìì ar'azoarcn i liusnìj rrì o t a lìal.l)ur-rÌal( lrclìn¡-

lio ¿l i 1:u i za liontutÂn.

22, Àrtiliulua.- 
^raud{ 

1ìoni ezarri iìalì1 1j.tz¡iolrccrì
b¡)rr'ikurìtza odo aldaketô {jtrz{.ri.akr l)cJ'iìriz lìâ1_l ^ral(o
(lj c¿trinrlîl(o ez-oì)izko llntzorcloan b.br.lio (lil.a tr¡tiìtu'
c t.;\ l)a)_tzon(ìîIa os¿rtze)r (l\rl:crr orllczl ilr_irrt:rtl.li ìri l-tì tra-

tí1r ìJrt el: ciir zati c liatil( cr'(ll a-brIt-fleììi ntlol( âl (lo atcr¡r
l)cl r ârl(o (lutc.

^raì-ì(tia 
bcrc osotasrrrrcnn onl\r'tu orìrlo' anr l).riì bc tc

ar¿rzt{'11 1^fun (lczãl.t\ri:ên, dei bc]'ezja z\rzcrì.ì1r zj.tzã1en
bal llusl(a1 Gol)er'rr;ìrí etñ l)'ri lâ o1-r) r\r-âl)a cta Cilìtrz-
lroal(o 

^:1.(lìrn.1iari.crc. 
)\rliatzel(o, lìu,ckal. (ìol), r'rr!rlro ct.¿r

^r'rbiìl:o 
e tiì cl I'trzkoal(o,4.1(lurìd:ict^ìio or(ìezJiari al{ r bc-

l.orl bitza crÌ..rr zutan l)¿lrtzoner:iÌo ll¡rtzor(lc¡ìrcn naì)l:ì
bctctzcrì l)ozi)< saiatul<o zj¡cl.a ag'i)).luaz: 

^Zlicrìj1(, 
txls-

1:ul âri ¿iaztcal( cta bci.t^n i:at''ì(lcrr ¿itrzt:i-on ar't()¡n,
;\(iUll JnUìi:\l( l(ar)L¡l1.u ùcn(lücrÌ, l:r:r¡'¡'p1.o l)i1r,r':\Ì'j huliaer'¿r





IL ER.ÅÀNSK[l\A
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N}T. ÐIÈ.ANSKINA

l artzuergoaren [.-clrenclakaliait hclrietâko alkatcci biclalital(o âgiria. Scgurako

Artxibategitik .jasoa.

!:.//,:.,1:z:,

.t /.. ¡l/ ,..:t' /l¡iti ,;a,

.q;:.,,,,,

^"jû,. 
.lÌ7 r,

,ào Ël l',1cten trÌ v ti.\lð de Lna;,ec-
<, j,jn ,* ).a¡ uhruil ó¡, , ¡rns llrrcoåón rlc lD ll6)*
r.,f t,i.¡ oq I 1] e.[.iJ] ¿,rìt-.(:¡r d e " l.) ],8 I.¡,*, t¡rJ t: { {n r:i.t-
l.ì ¿¿olcn Ìr*"notr rle coJel-¡y;r' .)!,th r¡:ìOrh¿i nô-'
dtd() conr*:tceritercoÌÌpûTtåctrdo eI plrecert
y doliieÕ do nurrcroÊo$ ï d1ÕtfurBül'dos dorrtlt"
tlql-¿rß y B;-!l.et&ßrqr¡{] f)Ê,:ir(rritr,I) lt.¿uf'l- oll-'
pl(in(lfdÕ pì:vûJorttÐ1o vizctly,lou y r'1uvo-
sGa ¡ crorão guf puar¡dtnos odß J$ L,ecer':t11¡rd der

uon:,trul.;rl.&¡nìri.enocrr cI ¡4lr. l¡Ò i¿tli, ¡¿a: "0 i:¡--
bcrf ue y fDnCnr(n { ul'tliL;cfoy dË l¡l3i J(;ü,
nrrcl{r å'ûcouenJrlblùd tRÞl.l}ïrru-cho¿r,tirr.u,' irc--
tut,lËento c:fr! t aÉ s:lIl.

I€^ cônÊtrrìccJrin co t¿,i ¡rltl .l.c:f o ,r;4{¡
roulJ.øar Ia Fr"r:.onerla ¡otlcral,né s1,::,<ìc
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HITZAURREA

Henialde menditsu guztiak bezala, euskal lurra haran eta mendiz eratua
dago. Bere haragia kararri, harearri, tuparri eta pikonarizkoa delarik.

Uholdeen hondoan opalezko hareak dizdiz egiten du. Urjauziek burbuxetan
xehetutako eta goroldioen klorifilaz asebetetako ura egozten dute. Han goran,
hegazti hanapari bat haitzebaki batetatik jauzten da. Han ekialdean, Auñamendiko
magalean, otsoak marru egiten du bere gordelekuan eta ardiek larreak gaineraso-
tzen dituzte. Hizkuntza zahana edonon entzuten da mendian. Neguko elurrek
bakarrik urruntzen dute bertatik. Gizonaren izerdi eta izuak kizkurtu dute harkai-
tza.

I argazkia. Entziako mendizerran dagoen trikuharri bat, l990eko azaroan ltzisr Perez de Abeniz-ek
ateratâko argazkia.

*+ ..

Sr
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BEIìTSOAK

I

Menditarra nâiz eta gogoan

beti izan det ârtzai¿i,

ctâ bâdâukat bere bizitza
pixkabat benitu nahia.
Aldiak clitu bele lagunak
nola astc hala jaia,
hor'íxe degu guraso zaha;:rel
bizibideen sustraìa.

z

Gure aulreko gulaso zaharlak
Euskal Herrian ¿¡ulreu¿,

ehiza zutela bizibidea
eta artzantzâ uffelìâ.
Hola ba behintzat orain arteko
histol iak dakarrena,
itlT,antz,Lt zala euskaldun zaharren

bizibiderik zahartena.

3

Oraindik mila ull.eko gauzak

berritzcn hasten lragela,
olduan ere artzaiak bizi
zilalì oraingo arìtz(]la.

Alkume batzuk lePoan hâr'lu

saltoka Belen aldcla,
lehencn artzaiak iritsi zíran
Jcsus ona agurlzera.

4

(iiz-ôrìârcntzat I>izjtzA latz.lk

tralclin balego urunduan,
i rLrd i tzen zL\it ír1' tz.ài a ¡ t:11 11

izango de)a neguan,
aldi lar¡uak elurrarekin
cstaltzen dilen orcluan,
esaten z-ail¿r artzai rnaiteah
zeubâit srrlì'ituko duan,

5

Ardi batzuek un.ìe ninetan
trumoia ta kask¿rbarla,
ohia utzita âr'dierìgâ a

cler-r-iol jaiki behalla,
H¡.rra aldien lrarlua eta
hura alkumen negatra,
dudan jaltzen naiz kartzcla ere

ote l(]iken horlen txarr¿r.

6

Goiz tâ gauetan ardiak jeitsi
eta ondolen lal'rena.
Ile haundiko z¿lkur zâtâr bat
doâ balrutik ertzela.
Bal l utialelì eltzl3au dabil
batela eta bestera,
erosit¿rkr¡ bânutitikan
inol cz dedin atcra.

1

Zakul gaixoa f in dabil baina,
nugan ezirt er rendiln,
nalìiz tâ tarlcan aldi batzuek
hauketatik erren ditu.
Nagusi jaunak ikusi nahiez
txakurr¿k czin gclcìitu,
danik artzai onenak erc
pikaldi hoick baditu.

IJ

Negu guztia igalo clute

udabelrira begila,
cluntrak er¿rlrtsi arclieri ta
baclijoazte merdira,
hcrrcn hainbestc ¿larbre eta
nuga ez dagon tokíra,
âr'tz,¿liârer'ìtzat zorion edo
egun onenak han dira.



n

Garagarila inguru edo Amets egilìaz ikusi behar
berotzen llasten dcneatì, Beltidorm aldeko plaiak,
beren ardiak moztelì dituzte bainan mendiak ere baclitu
mendiko auzo lauean toki polit ta alaiak.
Euren artean zaputzik edo Aldiak antzu gelditutzeân
hase¡Le ez daudeneau, gule mendiko auaiak,
âlkaltasuna haundia bait da hartzetì dituzte ul.te guztiko
mendiau eta kalean. oparraldi edo jaiak.

dantza tokia berdina bait da iz.anez ere onak bait dira

l0

Diber titzeko aukera asko
sz dadukate gâztetan,

igande edo astetan.
inoiz txabolan aste OsÕân

hilabetean bcstetau.
azkenerako ia bakan'ik
hasi beharko hizketan.

12.

A::tzaien l¡idez ornitzen dira
jatetxe asko ta rnahaiak,

ernaten dituzten gaiâk.
ljiro eta arkume goxo
gaztanbera la g,aztaíak,
gehiago maite behaÌ gintuzke
âldiak efa altzaiak.

Joxe Migel lztucta, <Lazkao-'fxiki>>ren bertsoak, ner.onek grabatuak Segura
Irratitik, <Discos dedicados> saioan emanda.

SARRERA

lletidanik sortu didâte ikusurira, apiril eta abenduan begi aurretik igarotzen
dilen altaldeck, Gainela odol-odolek<¡a ez badut ere, amareu osaba-izebak artzain
fanriliakoak dira, eta uahigabez.î erc aflzat7,^t hitzegjtea eragiten du hor.Lek nou-
bait,

L <Gelriko> idazlan-sariketa alìk)latu zeneân, it'ìtercsgarl.itzat jo nucll baina
eduki zientifikoa eskatzelì zenez, hasiera batean baztertu egilì nuen.

l-ehiaketâ ugari{an lìârtu dut parte, baina guzti lìâìiek literatur mailakoak
ziren, hoflegatik lreldur tintzen egiteko erabakia haflzerakoal.ì. Arraina harrapa-
tzcko eskuak urctân sartu behal omen dira eta hât.t.apâtzen ez batla berriro ere
saiatu, bclaz lanati heltzea et'ab¿hi nuen.

Ilarlu egin nuen bai, baina egingo rìucla etâ âtzer.âtzen joan zen. Gero lani,
epearen bezperan o¡aindik lana burutzerì, I-an asko pilatu zitzaiclan, baina gc-
hienbat gcrolako ulzi nuel¿¡ko.

Lan hau posiliboa izan dela iruditzel z¿ìit. A1[zatúzL1re)) rlundua pixka bat
neurega atzeko etâ libutu batek atzean duen lân gan.atza cdo gogorra ikusteko
ere bai.



2 argazkia. Osaba Nikolas, Lagun eta hirurok ernai d¡uden ardiekin 199(þko Azaroaren bigarren
hamärk¡dan. 4 t'erdiak alâera-ateratako argazkia Pello Galparsoro, nire aitak, Eginoko belartz¡ri
batean.

3 argazkia. Rikardo txlkia, Lagun eta
hlrurok ardlak bildu ondoren. Au-
rreko argazkla bez¡la nire aitak ate'
ratakoa egun, ordu eta leku berean.
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METODOLOGIA

Lan hau burutzeko ibai asko bideratu ditut itsasoan guztiek bat egiteko.
Bilketa lanean hasi nintzenean, ez nuen inongo erizpiderik finkatu. Liburu done
garaiak mahaialen gainean, zenbait egunkari, iratitik grabaturiko tlozena bat
bertso, artzain bati egindako elkarrizketa, telebistatik grabaturiko bcstc pare bat
dokumental, hauek ere zintan noski, bideor.ik ez bait dugu etxeán, eta At.abako
osaba-izebekin jardunaz eskuraturiko familitartzea. Guztiak bât egin eta låùskitu
ondoren, Iantxoa osatu nuen.

I. DEFINIZIOA

Artza:ntza ez da soilik hiztegiek zertzen dutena; abelbur.uek larreetan zaiudu
eta gidatzeko jalduna, baizik eta lnugarri bat da gizonak eman duen aurrerapauso
handitsu horretan, Aktibitâte han.apakari bat izatetik 

-chiza. ar-r.antz"a, fiuituen
bilketa- ariketa emankorrera igarotzea, âbere etâ laltdarecn kontrol eta etxetar_
tzearekin. Guzti holìek dakanen gânantziagatik, aro honi <lraultza Neolitikoa>
deitzen z-aio.

2. IIISTORIA PIXKA BAT

Abere eta landareen etxetartzearen jâtorra Ekialde Hurbilean lekutua dago,
hilgora emankoma (creciente fértil) deritzaionean. Gizakia bilakatuz doa eta nâ-
turarekiko harrenan berriak topatzen ditu.

Paleolitoko gizona nâturaren kontul.a bizi zen, baina neolito ar.o honetatì eta
Ekialde llurbilean, K. aurretik 7000. urtean ardia, ahuntza, txenia etâ bchia
etxetârtzen hasi zen. Honela. produkzio er.regular bat mantenduz elikagaiak sc-
gurtatuko ditu, Aro honi ez zaio Neolitikoa deitzen arr.na gisa er.abilitako har.rien
Iantzeagatik soilik, badaude beste zenbait ikuspegi ganantzitsu ere. Aipaturiko
abere eta landareen etxetaftzea nahiz kontlola, laborantza, zerarnikaren sonera
eta saskigintzalen garapena adibidez. Artalde baten kapitâle produktiboa izuga-
llizko atrantaila zen, horregatik talde baten jabear.i <aber.atsa>> deitzcl zitzztiol,

lkustekoa den bezala, guzti honek aunelapauso bikain bat dakar garai hartako
giz:Lrte egitulen âldâketâ bultzatuz. Elikagaien kontr.olean oreka nabarmenago bat
jzatealt, gizârteâk hazkunde gaffantzitsu bat.jâsan zuen. Laborantzalerì gârapc-
naren ondorioz,gizona pixkar:raha lasaitzcn joan zen eta hcrrixk¿rk sortzen hasi
ziren" lurren jabe eginez. I'lonela tilabilak izango dira erdi-ibiltari eta geldikorren
arteân.

Ilizitzcko nrodu berri hau, bj bìdetatik zehal.sârtrì 7-en Europan. Iìata, IJulopa
hegoaldetik; etâ besteâ, Afrika iparfaldetik. Buskadira Kristo aurretik 2200. urte
inguruan irítsi zcn, zcnbirit kobetan ¿ìì.¡rkitutako aztânien ar¿Ìberâ,

hrtz,àntz.^ nlcndr:ctan zehar cuskaldullen ohizko biz.inocluetíìko bat izan d¿ì.

,4rtaldeak r:garituz zìhoazen cta abeltzainck lalre zabal¡k behar zjtuztelako basoâk
ele ukitu zituzten.
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Larrc-aldaketarcn sistenla erabiltzen hasi zilen. Gaut egun lalre-aldaketa
bide hauetaz oso gutxi ezagttzet da, Euskal lìit?-ak ageltzen direla oraingo uru-
getatìk unulì baino ez.

Artalde mugimendu handiek zenbait araudi finkatz.era behartu zituzten al-
tzainak, elkarte batzu sol'tuz. Benetako uÌìitate etniko eta âdlninistlatiboak, sis-

tema jurictiko bat sortu zuelì. orokorki elkargau'ia eta detloklatikoa izanik. An-
tzinan czagutzen ez zcn plopietate indibiduala etxcra etâ barrutirâ muniz ko
zen.

Araneko bizilagunek z,itegotz-i batzuen eskuetân uzten zuten beren intereselì
zaintzea. Hauen eginkizuna legeak betearaztea izalìik. eta hausten zuena zigot lzca
ere bai.

Goimendietâko laneen elabilpena <Kaiolarre> erakunde ?,^h^rrak 7,üzent7,en

zuelì.
Aranen aldeko mugak gainditzen ¡;íLlr,teî al'taldeek ezbchar asko sot'tzen

zituzten, bâtzutan gizonak hiltzelainoko Lrorrokaldiak. Istilu holiell onclorioz
moldatzen ziten araudiak.

XV. rnendean, ar'â ak elkaftu ele egingo di¡a, betaien bizilagun ahaltsuen
guclen aurrean neutlalitatea kontserbâtzeko.

Euskal labolariak líbreak zilenez ez zuten sekula jaurgoaren l¡eharrik cza-

gutu.
Gaur egun, lìen'ien arteko sindikatoek haltu dùte aralteko oudasunen ku-

deaketa.

Artz,aín ztbiliz.azioak, giza eta helti eskubide zahartak zaintzen jakin du'i,

3. Itr{AR.DUER.{ EKONOMIKOEKIKO LOTURA

Abeltzail)tza indar handiko iharduera bazen ctc, pixkanaka-pixkanaka.
Ìaborantza lekua kentzen joan zitzaion. Batez ele bi tlaba topâtu z.iluen bere
bidean: basoak rìrantentzeko kontzejuak zuen interes¿ì eta XVl. mendetik aut'rera

llerlitarrek lur berriak laboregintzan erabiltzeko zuen intctesa.
XVI-XVII rnendeetâlì haselre handiak ernan ziren herritâr etâ abcltzaincn

artean, zrzicndek zulìaitzetan kalteak egitcn bait z,i:tr7,ten. Egoera lalt iluz .ioan ze'n,

batez ele XVII. mendean zehar. Nekazariek hesiak ez enespetatzea leporatzen
zicten abeltzainei, eta lìaiek lurren golritzeak zircla eta larre gutxi izateaz kexatzen
ziren, Mendealen bukaeran ernan ziren izurriteek egoeta are larr¡aBotu zutcn.
XVII-XVIll rlendeetan beste faktorc garrântzitsu bat prcsio detnografìkoa izan
zen, laborc eskaera handituz Ju¡ ber¡ien gouiketa bultzatu zuclarih.

A[¡elazkuntza nahiz artzântzâk rì']endietan zcbiltzan piztien elasoei rtrrlt cgin
zioten. Gainera kontze.juek neurriak hartu zituzten ltâiek konlrâ.ioateko. piztiak
hil zltuztelako flogak aßertzen zituztcn Lriztâleak sarituz.

* l)i\tüok ltuslel¿utûk: Ld (tÌlia \u;ùt.Il jklur¡âko lehcDcngo rlctik llârtrìrk jzftn dirâ lilmi¡
dc l-eizaolak idÂtzlriko 

"Cultur¿r 
pasbrìl>ctik h¿i¡t zuzeu (jrc. (lnhodttcción, 66. orr.).
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Industriaurrean lurra zen ondasun iturri nagusia, honegatik inguru berean
r.nugitzen ziren iharduera ekonorniko guztiak.

Gizakiak lur sailez jabetzeko joera izan du, gainerantzeko lurrak kolnunita_
tearentzako geldirzen direlarik eta honek osatzen du her¡i ondasuna. Lur hauek
amortizatuak etâ berâz, mel.katal trafikotik at dauclelarik.

Hazkunde dernografikoak ordea, jabego pribatuaren hedadura zabaltzea era-
gin zuen herri jabegoâren kâltetan, hau da, desamortizazio prosezu bat cÌnan zen.
Herri jabetzako lurrak partikularren jabetzara bihurlu ziren, befalì merkâtadtzâ
sortuz.

Nekazal elrendilnenduak bajuak zir.en eta beren iraupener.ako iharduer.a eko-
nomiko belriak aurkitu behar izan zitvz,ten. Ilonez gain burdin meak azaleïat7-e^
enaza zelako, metalurgiaren gorâpena loÍu zen ernaitzatznr. Megalito garaian
ere zenbait aztanlâ bazen, baina k<llonizazio enotrrâtaffa izan zen burdinolcn
inguruan finkatu zuena.

Melkataritza gâratu egin zen autohornikuutzako ekÒnonia autarkikotik ihes
eginez, Merkataritzarekin paraleloki garatu ziren baita ere ganaio komunikabi_
dcak.

XIV. mendetik aurrera ekoizpen soberâkinak zirela eta he¡rietako azoka
txikietan trukatzen hasi ziren. Soberakinak handituz loan ziren etâ beste merkatu
batzu bilatzera bultzatu zituen. Penintsulan hasiera balean, kanpoan gero. Gi_
puzkoan nekazal ekoizpenik e7, izatean, burdinoletan ekoiztutako burdinarekin
egiten zen rnerkataritza.

Euskaldunak gudari soldatadun, olagizon edo merkataritzan gar.raiari gisa
ariluz egin dio aurre elikadurari.

Merkatal iharduera zela eta azpiegitura baten behalra agertu zen, bideak,
zubiak, n.rerkatuak eraikitzea. Aberatsenek industria, met*atâtitzâ eta kornuni-
kabideetan inbeÍitu zuterì, hauen etengabeko garapenâ bîllzatrz eta. irabazi han-
diak lortuz.

Fabriketan langabezia sortù denean, langabetuek ber.riro cre bizimodu hura
lìâftu dtlte, lharduerak sortuz eta elkal.gurutzatuz iraun badute per.tsonek, ingur.uak
eta bizilekuak eragin duelako izan da. Elernentu iLaunkor iraunar.az_leak hor dau-
delako al'tzantza oinarrizkoa zen, da eta izango tJa, batzùlan nagusi bestetan
laguntzaile.

Makinismoa|en mundua t¡acliziozko mundua irentsiz ba<ìoa er.e. elelnentu
ilaurralazleek irauteu l¡adute, ez da noiz tradizioz.ko nundua desâgertuko.

Gaur egun, fàkklre sozial eta ekonolnikoek estutzeu dute artzantza. Maila
gùztietan egindako modernizazio batek (larrean defèntsâ etâ hobekuntza, azien,
dalen kontrola, gâztcn kalitateâ, pistagintza eta komunikâzioak, txakolcn
hobekuntza, ganaduari buluz-ko informazioâ etab.) ckar-clezake hari lehengoan
eusteâ.

4. ,AX{.H}TÂK

Adinaren arabera al¡elburuak izen desberdinak haltzen ditu; sailkaketu honcn
barnean desberdintasuu nabariak daude. Jaio etâ urte baf bel.e arte <ar.kume> edo
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4 argazkia. Ernai ez dauden beste ardi guztiåk aurrekoetatik 100 bat metrotara dagoen belartzari batean.
Nerõnek ateratako argazkia aurreko bi argazkien arratsalde berbere¡n.

<<âxuria>>. <Bildotso urte batetik bira bitartean. Bi urtetik hirura hasten da ama

izateneta <<arkatze>> izenahartzen du orduan. Hiru urtetik laura <beñardia> deitzen

dute batzuk eta lau urtetatik zortzira bitartean <<ardio>. Zortzi urte bete eta hortik
aunera abelburua <ardi zaharra>> bezala ezagvtzen da. Baina, artaldean, ardi ar

bat edo beste ere izan ohi da, <<aharia>. Arkume edo axuri, bildots, arkazte,

beñardi, ardi, ardi zahar eta aharia dira artaldea osatzen dutenak.

Ardiak urtean umaldi bat izaten du. Urtanila-otsailean hasten dira arkumeak

jaiotzen eta abuztu-irailean jartzen dira ernai. Beraz, arkumeak, jaio dadin, bost

hilabete egin behar izaten ditu amaren sabelean. Jaiotzen diren arkumeekin, ar-

tzainak lehendabizikoz arrak eta emeak bereizten ditu. Urteko 40-50 gordetzen

dira artaldea ugaltzeko, baita ahari bat edo beste eré. Gaineratikoak saldu egiten

ditu. Saltzen diren arkumeek hamar edo hamaika kilo pisatzen dituzte, hilabete

behar izaten dute pisu hori lortzeko, eta hilabete honetan amak hazten ditu bere

esnea emanez. Arkumeak kentzen direnean hasten da artzaina ardiak jezten,

Santiagotaraino jarraitzen duelarik. Esne honekin egiten da gazta, gazlanberu,

zerberana etab.

Ardi bat bereaez den artalde batetara oharkabeanjoaten bada, beeka hasten

da, ezezagunen aftean Eeftatzen bait da, eta ardiek bistaz ez baina usainez diote
artalde hartakoa ez dela. <Ardigaldua>> ez dabakanik artaldetik aldendu eta atzean

gelditu dena, ez eta sasi artean trabaturik gertatu dena. Behar ez. den lekuan

muturra sartzen duen ardia ere, ardi galdua da.
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St 6 y 7 argazklak. Ardl baten erqlzes. Itzlarrek, os¡ba Nlkol¡¡en alabak ¡ter¡t¡ko argazkla l9lllko
Ot¡allaren lltlk l7r¡rteko acfean Eglnon bertan.



I argazkia. Erditze bikoi-
tza den kasuetan, amaren
esnea ez da nahikoa bi
ârkumeentzat eta esne
artifizialez elikatzen di-
tuzte. Itziarrek aterako
argazkia da, Olsaileko le-
hen hamabostaldian Egi-
non.

Ardiak ez dira abere bakartiak, elkarren inguruan ibili ohi dira beti eta biziro
maite dute elkarren babesa. Berezkoa dute horretarako sena. Goizean goiz, eguna

argitu orduko, larre edo zelaietan zehar barreiatzen dira. Taldeko aberea da ardia,
edo gutxienik multzoan ibili behar izaten du. Beharbada, egunez bazka bila edo

eguzkiaren beroari ihes egitearren zertxobait sakabanatuko dira, baina eguzkia
desagertzeak berriro elkartuko ditu. Gainera egunez, baso edo ibai aldera jaisten
badira ere, ilunabarrerako mendi gailurrera joko dute guztiek batera.

Ardien belarrietako markak zirela eta, zergatia galdetu nion behin osaba

Nikolasi eta galdu diren ardiak zein artaldetakoak diren jakiteko, artzainak buru
bakoitzari bi ezaugarri ezaÍtzeÍa ohiturik daudela erantzun zidan: marka eta sei-
nalea. Marka bi motatakoaizan daiteke, bata belarri bakoitzari anilina edo kolore
ezberdinetako margoz emaniko isipikadan datza. Hau ilemozketaren ondoren
egiten du artzain bakoitzak, arkumeei jaio bezain laister eta oraindik jezten ez
diren ardiei ere egiten zaie, Bestea beniz, gorputzaren leku ezberdinetan abize-
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nalerì lehen hizkia edo âttaldearen jabc cìen fàniiliarena ez,arlzeà d.a.. Marka hau
uztailarelì hasclan egiten da, ilemozketaren ôstean. Flotretarâko markatzeko bur-
dina bike eta galipot berotan sartzeu da oudor.en ilchats motzean aplikatzeko.

Seinalea ardien belanietan egiten den ebakian edo ebakietan datzâ, arkulneak
jaio eta egun gutxi balru bututzen dâ guraize edo burdina goriz, Ebaki hauekin
taxuketa desberdin ugali egin daitez.ke eskuin eta ezker belarrien artean lìahiz
aunckalde eta atzekaldear.en arabera. Modu lìonetan, artzain bakoitzak trâdizio_
nâlki bcreizten dueu scinalea elabiliko du:

AKATSA; Ezkel belardan eta atzekaldean eginiko koskatxoa.
Pl'IZATUA: Eskuin belarrian eginiko ebakia.
LEI{IATILA: Eskuin belalian eta aurrekaldean.
l,AlA'l'SA: Laiaren iludira egiten zaion ebakia.
ZUI,OA: Zulo bat.
ZURKILOA edo URKILOA: Esker belarriaren punran.
Osal¡a Nikalase¡ ardiek akatsa ezineko seinalea dute+.

Gaur egun âsko hitzsgiteu da br.uzelosiari bul.uz. aklizkari ugaritan aurkitzen
da gaisotasun honen be¡ri.

Ill'uzelosia dela eta egin diren ardi eta alìuntzen osasunbide kanpainek, gaur
e¡¡un dagoen zentsu guztialen txekeo serologiko bat egitea loftu dute.

ßkintza positlbo hau beste lìobekuntza batzukin batera agertzcn cla: anilnaliak
identrfikatzeko sistematen hobekutrtza, txertâpen sistemen egokitzc eta enegu_
lazioa, edo kutsatuak atera diren animalien hilketen kontrola, diagnostikatzeko
teknika belriak mal'txan jartzea eta kanpaina egin ondoren sartzen dir.en anirnalien
kontrola.

Ardi eta ahuntz,en saneanìendu kanpainak gurc hefl.ian 1982. urtean hasi
zilen. 1986. ultean kanpainak derrigor.rezkoak bihur.tu ziren, bel.az, Goienin
zeuden aniurali cta aftalde guztietan iz,a T,uten bere eragina,

Datuak oso l¡erriak ez badira er.e, balio dute kanpainaren eragina islaclatzeko.

ARDT.SANEÄMENDU KANPAINA EUSKAL I{ERRXKO AUTONOMI
ET,KARTFIAN (1986/87)
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Bruzelosia, jardunbidez ugaztun guztiei eragiten dien gaisotasun izurriduna
da. Bereziki sukar, aborto, epiclidimitia eta artikulazio rrinengatik ezaguerazten
da. Behanezkoa da bcrc papera zoonosi gisa azahzaa, hau da, abereetâtik gi-
zakiarengana transmititua ízan daitekeen gaisotasun bât da, <mâltâ sukarra>> izenez

ezagunagoa agian.
Espainiako estatuan dago munduko bruzelosia gehien baina mundu guztian

ere zabaldua dago, nahiz etâ crorpuntu salatuagoa mediterraniar herrietan izan.

Gaur egun maiìa sozio-ekonomiko eta kultural garaiena duten herrietan desus-

traitua dago osasunbiderako kanpainei esker.

Bruzelosiak garrantzia ekonomiko handia du ganaduarengan, abortoak, es-

nearen produktzioa gutxitzea. metritia, emankortasun urria eta zenbait kasutan

antzufasuna geftarazten bait du. Honekill batera, kontutan hartzekoa da gaisotasun

honek gizonari ekar diezazkiokeen galelak, izugarrizko gastuak sortzen baif di-
tuzte ospitalizazio eta sendabideek, lan trajaldi eta ez.gaitasun itagankor nahÍz

iraunkorraz gain.
Bruz.elosiaren eragilea <brucella> motako bakteria da. Oso eraz desegiten

da bero, antibiofiko (tetlaciclina) cta deskutsakinekin (formalina).

Melitensi brusellak aldi eta ahulìtzetan âbo oak eragiten ditu etâ gizonâri
malta sukarra ekartzen dio; ovis brucelak, berriz, aharietan ântzutasuna eta epi-
didimitia kutsakorra bultzatzen du eta abortoåk ardietan. Ovis Bruzelosiaren ka-

sufik ez <la azaldu gizonarengan.

Melitensis brucellak nagusiki ganadu elnea erasaten du, abortoak eraginez

urnaldiaren azkcn heLenean. Abelburu gaisoak bide ezberdinetatik trasmiti da-

kioke osasuntsu aurkitzen den beste bati. Ernamuina esnearekin, gernuarekin,

hondakinekin eÍ.ã batez ele erditzean umegaia ateratzean askatzen da; hau da ur.tc

aniskutsuena kutsatzekotan, bai beste abelburu eta bâi gizonarentzat ere

Erakusketak labolategira ahalik eta egoera higienikoenean bidaltzen dila,
albaitariaren txosten oso batean.

Badaude txerto batzuk abelburu osasuntsuak gaisotasunetik babesten dituz-
tenâk. Gehien erabilia, ezagunena eta babes handiena eskaintzen dien txertoa
Rev-l da. Hiluganen hilaberetik seiganen hilabetcla bitartean aplikazet.r da, in-
munitate handia elnaten du eta ez ditu mozten diagnostiko serologikoko frogak.
Abelburu osasurìtsueliìn bakarrik aplíka daiteke txerto hau,

Ovis brucellak ardien espezieko ¿nìmaìiei bakarlik elagitert die. Artek epi-

didimitis kutsakon'â izaten dute eta emeak aboltoak.

Gaisotasun hau ahariek ahobidcz ed<¡ betaien arteko erlazio hourosexualeu
bidez har dezakete. KutsâduraÌen iturri lirateke saltoa, ¿rbelbut'u gaisoek genruzr-

rekirr kutsat].rriko elikagaiak edo kopulako irlonìentua, ahari batek orain dcla gutxi
bcste ahari kutsâtu batez- erualdua izan cìen arcli batekin.

Melitensis brucellaren kasuan bczala, laborate¡¡ietzrn ctrratcn dira âztcrkct¿l

fidagarrìenak et¿1 oso lì.rzca cta gârestiâ da sendal¡idca.

KontroÌcrâko ncurri guztiak eta bluzclosia¡i aù e elliteko bo¡rokak osasun-

biderako kanpainctan zehazten clila. Kanpaina hauen helburua gaisotasun hauek

desustlaitzea da,

204



Osasunbide kanpainen ondorioz animalia hauek identifikatuak eta aztertuak
izan behar dute. Horretarako odol-kantitate txiki batzuk ateratzen dira bere az-
terketarako.

Kutsatuak agertzen diren buruak hilak izaten dira bi hilabeteren buruan eta
laguntzak jasotzen dira buruaren adina eta emankortasunaren arabera.

Nahiz eta gaisotasun arduragarriaizan, osaba ez du horrek larritzen mementu
honetan, .<galaxiak> baizik. Ez omen dago ezer gaixotasun hori sendatzeko eta
erabat arduratua dabil.

Beste gaisotasun nabarmen eta ugariak <kojera> edo <pedero> (osabak dai-
tzen duen bezala),.<mamitis>> eta <<roña>> dira. Ikusi izan dut <<pedero>>

gaisotasunarentzako ikuiluaren safferan likido urdin bat jartzen, ura eta kobre
sulfatoaren nahasketa hain zuzen ere. <<Roña>> beniz, <<Zogama>>rekin gainditzen
du osabak.

Osasun kontrolak bi aldiz pasatzen dituzte ardiek, udaberrian eta udazkenean.
Ganaduaren artean <latxa>> afiaza aipatu behar da. Indar gutxiko larrerik

eskasenak, jaki gozo aberatsenetan bihurtzen ditu. Eguraldiaren zailtasunetan, ez
dute eragozpen gehiegirik izaten eta lurraren zailtasunetan ere ez. Oso ondo
egokituta dago klima honetara. Gainera oso emankorra da.

Anaza honen barnean beste mota batzuk era badaude, aurpegi zuriko buruak
<ardi mutturtxuriak>> eta aurpegi beltzekoak, beniz, ardi <mutturbeltzak". Oso
antzekoak dira tipoz eta izakeraz, lamraren kolorea eta mutur eta anketako ilea
tzan ezik.

9 argazkia. Nahiz efa etxean teknika âurreratuena izan ardiak jezteko, osaba era tradizionalean ari da
oraingoan. Itziarrek aterâ zuen argazki hau baitâ ere, etxean, Eginon hain zuzen ere l99lko Otsailaren
lehen hamabostaldian,
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Gorputzez ez handi, ez txiki, luzeska, perfil lerdenekoa, ile ugari eta bi
aldetara eroria bizkarrean, esnetarako oso egokiâ.

Ardiek mutulhez;uÍta zlzena edo zefixobait kakotua dute, ahariek aldiz
askoz kakotuagoa, Belarriak ez dira ez lü7-e eta ez motzak, baina bai mugikorlak.

Hankak zuzenak eta rneheak.

Erapea ondo osatua, borobila, ilerik gabeko laru melìeâ eta bi diti berdinak,
lùzc antzekoak,

Larrua mehea eta zirììurrik gabea; ile luzenik ez duen tokietân ile motxez
estalia. Ilehats zikinak kib t'el'ditik bi kilora pisatzen du.

Mutturbeltzetan ardiak 45-50 kg, ¡risatzen du eta ahariak 55-75 kg, Muttùr-
[xurietan aldiak 35-50 kg. eta ahariak 50-70 kg.

Abere honen onura edo profilea esnearerìa da. IJere produkzioa, ganadu

hautatuarrn artean, 1,25 lit|o da egunean eta ardi bakoitzcko. Ilâragia kâlitate
baxukoa da, rnerkatuan onartuena eta salmcnta handienak esnczko atkuureak
lortzen dituelalik. Artilearen salmentak, oso lnerke kotizatze gãtlk, ez du sarrera
ganantzitsurik ematen.

5. ,{RTZAINA

Aúzaina mendizale oua da. Osasun bikaineko gizona dela ez clago ukâtzerik.
Gizon zuhur, zentzudun eta isila da bere afera eta alazoei dagokienez, Artzainali
ez zaio galdetu behar zenbat aldi dituen, gâztâ âsko egiten al duen edo egunean
zenbat litlo-esne kentzen dien ardiei. Hala ere, lagunarlerako guztiz jende jator'

etâ atsegina da ârtzailì-jeltdea.

Artzainâren bizimodua oso gogorra da. Neketsua ez baina, zaila, bakaltia,
lotura handikoa eta eginkizunari atxikia jai eta aste, goizetik gauera.

Ardiek ematen dute, bai, lanik; bailla farniliatik aparte, herribizitzâtik at eta
rnendian bakarrik bizitzea da zailena. Hutsik dauden baserrietarì eta lrendian
bakarrik bizitzeaz apalte, noizbehinka belardi batctik besterâ joan behar izaten
dute bereir artaldearckin. pistak eta elrcpideak ezagutzeak dituen arrisku guztic-
kin. Garrantzi handiagoko etâ gutxiâgoko erlepide eta henietatik lìurbil egote
horìek altzailìal entzât zera suposatzen du: alegia, oso ondotik zaindu lrehar dituela
ardiak, istripurik gerta ez dakien eta, baita ere, arkumeak lapur cz diezazkioten.
Bâtzutan gainela, ardientzako larreak ere ordaiudu egin behar izatetì ditu.

Atdiak urnatzeko sasoia r:tortzen denean edo arkurne txikiak .jaiotzen hasten
dircnean, zenbat kezka eta lÌelstura lari ez clu izaten egunez nahiz gauez. <Es
cuando viene el trabâjo fucfic> csaten du osabah. Jezteko garaia er'e. normalean
otsailetrk ehainera (San Joânak alte, ekainaren 24ean) egiten denâ, lâtz saiatu
behallekoa da. bafetik egunero egìn beh¿rrreko zerhait delako (goizean jczten da
¿rtâldeâ la Îfa biclali aunctik eta gero gaue¿ìn bildu ondoren) eta, besbtik, jetzi
ondùretr gazta egin behar delako. lj,zin da âh¿ìztu ardien ile-rnoztea ere. i-lau
nonnalean ekainaLen azken alderâ egiten da.
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l0 argazkla. Gau eta egun
lanean osaba, izan ere
otsaila lristean etortzen
balt da lan gogorra, ar-
kumesk jaiotzean. Itzia-
rrek harturiko argazkia
da, beste zenbait bezal¡
etxcko ikulluan.

Bakanik bizi denez, gaisorik erortzeko ere beldur da. Txikitatik artzain
joaten direnek ez dute eskola handirik, eta makurrago dena, ezkontz bidea ere
ebakia dute maiz: mutil zahar edo ezkonge izaten dira gehienak . Ez dahau osaba
Nikolasen kasua. Arabatik Gipuzkoara etortzen zen han jakiúkezzegoelako bere
artaldearentzat. Hemen, Gabirian hain zuzen ere, neska bat ezagutu zuen, Euxebi
Aginebengoa. Ezkontzeko kamioi gidaritzan hasi zen, emaztegiak ez bait zuen
hark artzantzan jarraitzerik nahi. Bi urte baino gehiago ezzuen jasan ardiengandik
urun. Ezkondu ondoren artzantzara itzuli zen.

Badu artzainak mendiko bakardadean benetako lagun jator bat: txakurra.
Lan ugari egiten du txakurrak. Ardiak artegira bildu, batetik bestera leku-aldatzen
lagundu...

Artzaina eta txakurra beti elkanekin daude. Nagusiaren agindua ongi bete-
tzen ikasia da txakurra. Aski izaten du artzainaren keinu edo hitz-erditxo bat,
txakunak ondo dakien eginbehar hori burutzeko.
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Aralalko lnendizerako larrc-lekuak oso ondo nìugatuak daude eta hângo
san€r'a puntuak oso zehatzâk dila. Enilioko soiletara Ataungo bideetatik, Zâl-
dibiatik eta Lazkaotik igotzen da.

Ez dâ pentsatù behar sarbiderako ibilbide horiek artzantzakoak bakatrik
zirenik. Zaldibia eta Amezketako ibilbideak Gipuzkoa eta Nafârrôa elkartzen
zireneko aintzinako galtzadcn lraz-adulali dagozkionak zilen eta, beraz, lÌrerkatali-
tzarâko ere erabiltzen zirenak genituen. Gipuzkoa Nalinoalena iz,an z.et l2O0
urterarte eta elkarrengandik banandu ondoleu ere indar hancliz mantendu ziten
itsasoaren eta nelìdiaren alteko haÌreuranak,

Gipuzkoan baclira oraindik etâ bâtez ere Goiertin, herli batzu, artzâin-kutsu
nabâria dutenak. L.ehenik, mendikateen inguluko herriak aipatu beharko dira. Ez
da ahaztu behal altzaina menclizemetara Sant¿r Kruz alde|a (Maiatzalen 3a )
igotzen dela eta ez dela halanela .jaisten Santu Guztíak arte (Azaroaren lean).
Sei hilabete egiten ditLr udako lârrcctan e(a beste sei hilal¡ete ncgùkoetân.

llollegatik, normala da udabenia, uda eta udâzkenaren zati lrat egiten dituen
rnendi-lekutik ahalik eta hurbilen bizìtzea. Ileste artzain batzuk e7- dule hainbeste
zofie eta negua egitera kostaldera joan behal izâtcn dutc. Bigarren kasu honetaD
bizitza gogorra cLalratl3n dute, etxcetatik ulluti.

Neguko hilabeteetan nìâiz ikusten dila artalde handiak nenrlizetLen oinean
dauden herri inguluetan. I{onela, Oñati, Zegarna. Segura, Mutiloa eta Aztirian,
irudi klasikoa izatcn da artzaina bele ¿utaldea zain{zen ikuslea. Gauza bel¿ gelta-
tzen da Baliallail, Lazkao, Ataurì, Gaintz-a, Abaltzisketa, Zaldibia, Arnezketa,
Olaberria. ldiazabal etâ Altzo herrielakô lurretân ere.

7. BIZII,EKUA
Orairì gutxirarte, gure rledizelletako txabolek estalkia atrartez eta zotalez

egina zuten. Horrelakoa izan behar zucla esaten zerì, teila .jaltzea jabetzaren

sinboloa bait zen. llorlcgatik. ez zutcn teilarik .jaru.crt uztcn sâbaitzctÍìr'ì. Egocla
hau pixkanaka-pixkanaka gaindituz joan zelì eta lluìela, duela bel'rogei edo be-

rrogeitamal urte, gaur ezagutzen dugun leLroa haltzen hasi ziten artzain-eraikun-
tzak.

Gaul egun, txabola kararrizko lìarlangaitzlìÕnnak dauz-kana da. I{orlen Biì-
badura zurezkoa da eta teilâ clalril{zcn da, Aterpe hau, bere bar¡uan. oinatrizko
lìiru z¿rtitan banatua dago. Lehen zatia sukalclea da. I-{crncn daudc behcko sua,

sukaldc ekonomikoa, halraska. rr¿rh¿rj¿¡ eta eserlekuak. Iìigalren zatia gela da,

kamaína. Ilemen daude ohea esellekutcn bal. kutxazaharlen bat eta altnailu txiki
bat. Hiruganen z^tla, g 7,r,ak gordetzen direneko gcla da. gaztategia elegia. Ja-

kina, hau izan dailcke lxàbolâ-rìlota baten eredua, b¿rina cz- tlira gtrztiak berclinak.
'J'x¿rbolaren t¡ncloan elaikin bat izâteu cìa, txelretcgia. [txetrizitzarcn ondoan

izaten dirâ neurri handiagoko beste eraikin l¡atzu eLe. l{¿ìuetân ganadùa biltzcrì
da, t¡aina borcla hauek ez clita saloi guzticlân ¿rurkitz-en. Txal¡olatik urrutira 8âbe,
lranizko ifxitur¿ bat clago <eskorta> deitzcn deua. Ilau r.urc¡, ¡ahjt keretaz egilì-
d¿koa izan dãiteke. ltxitura hau ganadua jezteho, ardiak liiltzoko eta gaisorik

dauzkâter'ìeân azienda hauen hankak senclatz-eko erabiltzen da.
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12 argazkia. Orain urle
batzuk Itziarrek atera
zion argazkia bere aitaren
txabolari, Entziak¡r men-
dizerra.

Aralaren originaltasun handiko artzain-eraikin batzu daude, arkuak. Atea
txiki-txikia dute eta sabaitza harrizko gangaduna. Az.iendak otsoetatik z.aintzeko
eginak izan zirela esaten da.

Orain dela oso urte gutxirarte, gaur egun gezurra dirudien affen, otso ugari
zebilen gure mendizeretan, azienden artean sekulako txikizioak eginez.Irakurri
dudanez, azienda otsoetatik zaindu eta defendatzeko, artzainek gauez sute handiak
piztuta edukitzen omen zituzten txabolen inguruan.

Arkuak eraikin ikusgarriak dira eta horien forma karkailak eta itxura arkai-
koairekoak direla eta, herri-tradizioak historiaurrekoak eta, areago, jentilen (eus-
kal mitologiako erraldoien) garaikoak diren etxebizitzekin erlazionatzen ditu.

Txabola ez da beti arfzain bakoitzarenaizaten, larreenjabe den elkartearena
baizik. Kasu honetan, artzainak bere izenean kontserbatuko badu, urterik hutsegin
gabe beharko ciu. cutricncz, arcli bat ct-lo bcstclckin age rtu.

l3 argazkia. Itziarrek
l990eko Azaroan En-
tziako mendizerrara igo
ze¡r batean bere ailaren
txabolari egin zion argaz-
kia.
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E. 'l'X{I1lSNþlRX,A

Artz-ainak bere âktil)itateâk l¡ulutzeko crabil{zen ditucrì tlesncn altean. bi
mot¿r beleiziko ditul. llata artzâinak lrelak egìtcn clitucn tlesnen ]ìluhzoa cta
l]cstcr. artis¿ìuek molclalzcn dituzten tlesDen muitzoa.

'lì-csn¿r bakoilzari dcfinizio zchatza cn¿ìrìLlo diot. Artzainalt cgitcn ditnr:tncn
âfleân:

M,¡ll(ll,Á: A.rizaìnak beti l¡cr¿rrekin crânliìlcìr ducn hulrìlzer- c¡¡íniko maltiJa
zuzell¿ì.

tJDli|A MAKII-A: Ìli crtzefan koskak. clituen makil¡. ai:tzainek sorbakl¿rren
gaínean ur edo cslrc tupiuiÌk eranlâtcko.

tlZ'l'41,4: Ganaduari lqrolik zinfzarrir ja|tzcko lepol<oa. l..izar, haritz, pi:ru
eclo gzrzlainaren e¡turrarekìr cgiten cìira. SaÌritân apairdrilik agützeir dira, ]a
ban¿¡.cn bid¡:z

'l'xabi¡ln barnc¡n. ar-tzairralt cginiko bank u , au Iki ela mah aielcin k4u ¡laitezke.
'lar.nain¡r ezbeldilletakoak iz¿m cÌritczkcn. pa¡¡o cnborr-ak han-otnz cgincìako.

askak erc làbrikatzen dituzfc. llcitlr. 1¡t Lricrrlz¡t grzrrrr.iatlzcrt lla.
MlIllÂ: Zintzarlicn lriihia )ìralctialc czl¡crcìincz cgilcn da. adarrcz, boj cdo

pinu cgrtncz-...
Sz|l'Ol,A: lJortzikaricnlz-iìl zcpoiì erc altzain¿ìl( egitcn (Ju.

LjPAKIA.: Zurczko ganibeta cclo latr¡nalen gjsâko tlesna b¿ìf d¡. Matoiltil
ebakitzeko elabiltzcn dule ârtzâinek.

KAKOA: lxabola gchicnctan agcrtzcll da iltzaurik, pago adarrcz e¡Iiten tìcl
zi zilikarioa dugu.

AIIA'1'SA cdo AP,A I'Z,A: Egulrczko orlzia cl;r, diarrellalki bi akìetan bi
eskuleku dituela.

OPOIìIìA: Llskuleku b¿karleko egun-ez-ko kåtilutT-âr l¡at da.'lakr¿rk esnea-
rekin hartzeko erâbiltzeu zuten artzainek. l-itlo erdi bâtcko kâpuT,it te¿t zLlcn.

ASI(A: Pago cgurlcz c¡¡iniko ontzi handi bat da. angelu zuzelt et¿ì s¡ki¡ncr'¡
txikikoâ. alde biìtean cskulcku bakalr¿r clucl¿rlik.

I'XURRA: Zirlikitu eta zulotxoz l'ìornitutiìko oltol lLrzc bât d¿ì. 
^batzalcngaincan ltokatulik, rÌolderi cdo zurritzari cuskalri gisa lagurìtzen dio.

MAI.,A'|SA cdo <NAS I'EKUA>: Bsnea nahasteko, cdo hobcto esíìk)ko. cs
n(]a.iotzeko er¿biltzcn dulcu tresDâr'i. zuÌezhoa harr cre. rìâlâtsa dcitz.cn diote.

IIìAGAZKIA edo IIìlS1'ONTZIA: lnbutut cla. Jetzi lrcrria dcn esnca ila,
ga7-teko balio du. Gaur cgun lì'anclazko ehuna erabiltzen da.

7,UMl'lLA Pago, gaztaina e clo lizarrcz cgindai{o zurczko oltzi l)iìl d¿ì. (.ìazta

egitcrakoän. ulâtoilla bch¿l bczirla llaneiatz-cko balio iz¿rtcn cir¡ trcsnä houck.
SUìl-,4 clâ K.4lKtJzi.: Ardiak jr:zteko cf¿ì csle¿r cduliitzclio e¡abiltzen ciir.cn

zurczko orìtzi¿ìk d iriì.
Dcsagcrtzciìr d agoen lângìli {ziì bal .joarcgileena rì a . 'l'xaltazli 

t:r ¡ oårcak c¡tìtcu
difuzle, nliìilu¿r'cn bidcz fìrnra e¡ranilç llskLrichLra hokâtrì clndorcÍì. sute!.iiìD l(obrc
cdo latoizl(o birinua i:in¡tcn z-aio. lìau bu¡ulzcko, .joarca ar"rlrclik latoi cclo lio
brezk.o ;,:aliak ßÌrirì1si 7-aiot) [ruzlirt etlo lastozho csia]ki batcÍ¿ ì lliltz-eI d¿i. OL¡zti
l.ìau suteßi¡ìn sartzcD dâ, honela.ioalea|en paretâk bâir)âtzeu dilel¿lik. I.luflcngo
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pausoa oso garantzitsua da, erosleak eskatu duen doinu zehatza ematea bait da.

Hau, ingudearen gainean joarearen ahoari mailuaz kolpeak emanez lortzen da.

Joare mota ugari dugu eta bakoitzak izen desberdina darama. Aho angeluzvzen-

dunak <<kalaskoak> deitzen dira. Aho borobildunak, bernz, <<zintzarriak>.

Joarearen mihia adarkizkoa izaten da eta uhalezko lokani fin batez lotzen

da.

9. ERATORRIAK

Artilea ardiaren ilea da. Udaran, eguzkia berotzen hasten denean, artzainak

artaldearen ile-mozketari helduko dio. Garai batean guraíze handi batzuez balia-
turik mozten zitzaien ilea ardiei, gaur egungoak elektrikoak badira ere.

Egun gutxitako lana da, baina gogorra, zailabait da ardia geldirik edukitzea.

Egia esan, laguntzaileak izaten ditu: familiako norbai.t eta inguruko artzainen bat

edo beste. Lana hiruren artean banatzeko modukoa da. Batek, tripazpiko ilea
moztuko die ardiei banaka-banaka. Hori egiten ari den bitartean, besteak, hankak

lotuko dizkie, lau hankak, gurutzatuaz. Hirugarrenak, hartuko du zango artean

ardia, edo lurrean, eta ile zarparik handiena kenduko dio.
Esneaz eta haragiaz (ardikiaz, arkumekiaz, zikirokiaz...) aparte, ilea da

ardiak artzainari eskaintzen dion emaitza baliotsua.

Ilea, artileak, jantzigintzarako elementu eta gai on bat bezala zetbitzatzen

du. Antzinan, atzærrta garraiatua izaten zen tapizgintzarako'

14 argazkia. Artllea garbitu ondoren osaba Nikolas ehuntzen ari da etxeko sutondoaren inguruan. l99lko
õf"n""""n lehen h¡ñabostsldlko ituntze batetan bere alaba ltziarren eskutlk ateralako argazkla. "
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Artilea, garai batean oso produktu baliotsua izan zen, berarekin egiten bait
ziren estalki eta marraga gahienak, berarekin bete koltxoiak.

Gaur egun, zuntz sintetikoen emendioa dela eta, produktu hau bigarren maila
batetara zokoratu da.

Osaba Nikolasek izugarrizko artea du artilea ehuntzen.

Artileak, erosleak falta izatean, merke saltzen amaitu du. Erosleek eskaintzen
dituzten prezioak hain dira txikiak, zenbaitetan, ilemozketa langileen lagun-
tzarekin eginez gero, hauei soldatak ordaintzeko bakarrik iristen bait da artileak
emandako dirua.

Lortutako larruak makilekin eginiko bastidoreen gainean jartzen dira lehortu
daitezen. Jada behin ondo lehortuak daudenean, lamrginari saltzen zaizkio la-
rruondu ditzan.

Oraindik gure mendietan artzain batzuk ardi-gazta artesautza eran egiten

15 argazkia. Iluntze be-
rean eta protagonista ber-
dinekin, oraingoan osaba
haria egiten. Galtzerdiak
egifen dituena izeba Eu-
xebi bad¡ ere,
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dute. Beleziki estirnatuak dira Aizkorri mendizellako etâ Aralar urendizeu.ako
gaztak. <Idiazabalgo gazta> izendapena tììundu guztian ezaguna tla,

Gaz-ta otsailetik ekainâ bitârteâr'ì egiten da, oso gutxitan uztailerarte.
Gazfagilntz.a làse ezberdinetatik ¡:asatzen da, etâ horietako batzu bâtera ematen
dira.

Lehcnrk ardiak jezten d¡a eskortan, behin goizcz eta beste behin iluntz.ean.
Lehen esnea <kaiku> deituliko egurrezko olìtzietalì jasotzen bazen el.e, egun
txapazkoefalt jâsotzcr'ì da. Lortutako esnea iragazi egiten da lohikeria solidoak
kentzeko. Lagazte lìau ehunezko ilagazki batetatik egitcn da eta eslìea <allatsa>
izeneko ontzi handian biltzen da. Epel dagocn bitartean, jetzi benitan, gesaldr"ra
izan den gatzagia botatzen zaio. Esnea atsedenaldian uztcn da oÌdubetez edo
estalilik ongi galzâtù edo mamitu dadin. Horregâtik, batzuk <gâtzâtua> deitzelt
diote esne gogortuafi eta bcste batz-uk <manlia>.

Esnea gatzatz(]n denean^ esneali malatxalekin eragiten zaio bost bât lnit]utuz
rnatoinâ olìtzialen zolara jaitsi eta gâzur¿l gainâldean gclditù âtte. Eslìeâ hotzegi¿t
egongo balitz, oÌ]tzia ur beroa dagoen besfe ontzi handiago batean sartzelì da.
Ondoren epakia erabiliz, cgin t'ìalìi diren gazta kopuruâren arabera zatitzen da.

Zatitu oudoren zunitzetalì i¡rintzen da, eta r.nolde hau txurkaren gainean.
Olain zumitzak txapa eckr plastikozkoak izateu cìira. Molde hauek zulotxo batzuk
dituzte eskuaz plesioa eginez olaintlik gclditzen zaion gazura galtzeko. Moldec-
tatik âtelâ eta gâzta gatzulctan egoniko trapu zurietan bildu ondoLcu, ntoldcetara
sartzen da.

Prestakurìtz prozesua bukatu ondorcn, moldeak plentsala er'âtnatetì dira, eta
lìor egoten dira hänabi orduz. Pisu gisa han i handiak j artzen dila prelìtsa hâuetal.ì.
Haniabi olduak pasatzeaz, tnoldeâk plentsâtik kendu eta gâztfìk moldeetatik atera-
tzen dila, hauei inguru guztian claukaten zapia kendu eta ur gazituan hogeitalau
ordrìz sârtuz,

Bukalzcko, gazta lehot tzen .ial tzen dâ oholetan. Egur hauek txabolako leku
itxi bateân jarrita egoten dita. ìluneau eta otìdo aircaluta. Attzainak egì.rnel.o
e ateu dic lruelta gaztci eta lìatrtxe cgoteÌì dira lehottzen hilabctetan.

Nikolasen alal¡ak, Alantxak. efxean egiten ditu gaz-tak. <Altzai Gazta> koct-
peratibalen barncan t1ago, Etxean teknika aurreratuenâk dituzte bai ar.diak jezteko
eta bai gaztâk egiteko elc. Olaiu arte arlzainek sistema bakalLa eLa[rili dute ar.clíak
jeztckol pilatu. lìatr¿ìpatu eta jetzi. GaLrI egun teknika befl.iak asmalu dira ¿rdiak
errezâgo jezteko eta csÌìeâLell kalilatca hobctzeko.

Gazta lehíaketa batetan ardiak bân¿ut-banan atzetik sallu eiâ aurretik âteråtzen
direla, bcre eserlekutik rrugitu izan lrehal iÌt gabe.jezteko tnocìuko kaxoi bat lortu
zuten.

l-loncz gain sistemâ osoenalen.jabe clir-a: jezteko m:rkìtraren bidez, al.diak
jaten ali dircn bitaì-tean filsatik.jczteho mocluan prcstaturik daude.

Esnea, 8"Ctau dago. Kubar.a l]otâtzen du Arautxâk cta <bâño Mariatì>
32"Ct¿ra l¡crotzen du. Gatz-agaia botatzen dio, u¿ÌturâlÍì cdo liÌtidoa, cta 20-30
minuf ulan g¿ttz-¿ttu¿ì (]goten dâ. l.,irarcn bjcìez nroztLì egitcn du ar.to ¿ìlcarerì tatrâin¿ìn
utzirârte. 3(i'Crarte belriz cre ltelotzen rìu. LritartcaD ilabiatzen duelarik. Matoina
.jasotzen du gitzrrà bazteúuz.

215



ló argazkia, Gaztak gaztandegian, behar den hotzbero eta ¡luntasunean. Orain urte bstzuk ltziarrck
aterå zu€n argazkia.

Ordulaurden batez presionatu egiten du eta moldeetan sartu zapi batez bil-
durik. Lau orduz egoten da prentsan eta berak dioen bezala, <<se pasa a la salmuera
y están un día. Después se meten en la cámara para su oreo y posterior madu-
ración>.

Egunero ematen die buelta g ztei eta azalari kontu hartzen dio, horretarako
zepilodun makina bat duelarik.

Gazta, etxean partikularrentzat, jatetxeetan eta <<Artzai Gazta>> kooperati-
baren bidez saltzen du.

Aizkoni eta Aralar medizerretako gazta oso estimatua da merkatuan. Sarritan
ikusten den gauza da artzainak gazfa saltzen Ordiziako merkatuan. Baina mer-
katariek, gehienetan, txaboletan bertan erosten dituzte gaztak. Nolanahi ere, gure
egunotan, artzainen txaboletara joateko pistak eginda daudenez gero, geroz eta
gehiago dira Goierriko herri eta hirietatik txaboletaraino joaten direnak gazta.

zJd,zenean erostera.
l987ko apirilaren l5ean <Idiazabalgo gazta>> Jatorri-Izenaren Kontseilu

Arauemalea eratu zen, Antxon Perez de Calleja buru zelarik. Modu honetan,
aurrerapauso garrantzitsu bat eman zen jatoni izenaren harreran.

Araudiak ldiazabalgo gazta (oso koipetsua (extragraso), latxa eta 'karran-
tzana' arrazako ardien esnearekin egina eta 60 egun gutxieneko umodurarekin>
bezala zertzen du.

Gazta hau egiteko esneak Araba, Gipuzkoa (Goieni ere bai beraz) eta Biz-
kaiko lurraldeko latxa eta karrantza anazetatik etorri behar du. Bost sinadurek
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osatzen badute ere, beharrezko baldintzak betetzen dituen edozein lotu daiteke.
Enpresa hauek esnearen kontrol fisiko-kimiko eta mikrobiologiko gogorrak pasatu

behar dituzte dastatze batzordearen onarpenaz gain, Kontseilu Arauemalearen
etiketak lortzeko. Etiketek produktu hauen kalitatea garantizatzen dute.

Hasiera batean Nafarroako Jatorri-izenean parte hartzen zuen, baina gero
Madrilek eragozpenak jarri zituen bi komunitate ezberdin izateagatik. Bitartean
zenbait kontzeptu argilzen zihoazen: nola eraman kontrola, izenaren sinboloa
erabaki, etiketak nola zabaldu...

Publizitate-kanpaina bat burutu asmoz FEOGATi laguntza eskatu zioten:
Jatorrizko Izena duten gaztak preziatuagoak bait dira, publikoaren aurrean
desberdintze-elementu bat ezani eta <Idiazabal gazta>> ezaguna izan zedin.

Produktuaren Jatorrizko -lzena egongo ez balitz, seguruenik pi xkanaka-pix-
kanaka euskal gaztaren desagertzera iritsiko ginateke: frantziar, alemaniar, ho-
landar, suitzar eta italiar gazta multinazional handiek gainerasoko gintuzkete.

Jatorrizko-Izena beruz, nolabait babesteko eta sustatzeko modua da euskal
gaztaren industria txiki hau. Ehundaka artzainen iraupena garantizatzen du era
berean. Latxa ardia, tradiziozko metodoa eta merkatua dira eragileak.
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17 argazkia. Arantxâk eman zidan etiketa bat. Etxetik partikularrei saltzen dien gaztei jartzen die etiketa
hau.
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Latxa ardia esne ploduzitzaile bikaina da eta oso ongi egokitua dago gure
ingurula; alturako Ìane zahalren eraldatzaíle ona udaran eta belarcliena neguan.

Metodo tÍadizionalari esker gaztâ tipiko bati eman zaio jatorria. 'l'ar.naina
txiki-ertaina, zilindrikoa, pasta egosigabe pretÌtsatuâ, keztatua cdo keztatugabea
eta oso koipetsua izateâgatik bereizten dal kalitate handiko gazt4 durarik gabe.

Gazta honen n.ìcrkâtuâ, kontsumitzearen ohiturak sortu clu. Gute produkzio
osoa xurga clezakee¡ nterkatüa, baldin eta jatorri eta kalitâte garantialekin aìll.-
kczten bada.

Jatoniaren garantia oso sinplea da; <ldiazabalgo fìazta> deituko zaio cta
etiketa erâmango du Euskal Komunitate AutonolÌroaren barnean latxa ar.razako
ardien esnearekin egrniko gaztak, al.diak ere beûakoak izanik. Gal.antia trikoitza
dago lreraz: es earena, atteslÌe hutsâ izan bchar. duelako t]atetik, et¿ì gaztâlen¿ì
bcsfetik.

Kalit¿ìteârelÌ garautiak hainbat baldintzelì betetzeâ aùnesuposâtzl]n dù, guz
tien artean' gazta zindo eta olganoleptikoki kualifikatu batijato|ria euratcn cliotr¡.
Esne garbi eta go|dinaz- eginiko gazta, edo gauza bel.a dena, pasterizâtu gabeâ.
esne osoa bezala ezagutLrâ.

'lradizionalki egiten da, mamitzea 30-32 gradutan eta 45-í) inguluan moz_
tua, Berriro belotzerakoalì ez. da 4O gr.adutik igotzen 

-hau 
cla, egosi gabea,_;

aìJn'cplentsatu eta lnoldeatu gazura berdineal] egiten da; prcntsâtzea eta gatz_atzcâ
gâtzuretân egiten delarik.

Gutxienez bi hllâtretez egoten da lehortzen, osasun baldintza mocler.no guzr
tiak betetzen ditu. batez ere kolisâ, salmonelâ eta bruzelosia zaintzen direlilik.
PHari dagokionez. 5,3tik 5,8ra bitartean dago eta ez du chuueko bia bairo gatz
gehiagodk. Koipea ehuneko belrogeitamat. inguruan du LìSarcn gainetik.

Zilindlo itxulako gazta da eta 0,6tik 2 kilo bitar.tealì pisatzen du. gehienctan
kilo bateko gaztak izàten dira, Gaur egun handira jotzen dâ. Barr.uko ebakiak
xularrne gutxi eta lralìatuak erakutsi lrehar. ditu. Gazlaren kolol.ea zr¡t.i-horixka
izan behal duelarik.

Gazta keztatua cdo keztatugabea izan claiteke. Gehienetan ldiazabal gazta
keztâhlarekin lotu behat'dugu. hau bait dâ Ordizia ingur.uan ikusten delì g¿ìzt¿ì

mota. Baina ez da gauza bera gertatzen lur.raklearcn leku guztietan cta izen honen
pean lullalde osoa dagoenez, bi motatakoa dela esân beharko dugu.

Merkatuak bertako gazta eskatzen tìu kopur.u hanclitan, eta gehienetan itxuraz
baldintza hau eskaintzen duen gazta bat cr.ìâtelì zaio: keztatua, baina kasu ge_
hienetan cz cla euskal gâzta, ez da gnztiz, ardiareua eta ez drì lehonzen bi hilabete
eman. Gainera osasun aldetik zalautza asko agertzcn ditì.t. Ileraz, f¿ìh s if,ikatutiko
gaztâ dugu kopuru handitan gurc tnerkatuan, etâ orâin arte ezìn izân clu¡¡u gur.e
ond¿uea [¡atrestu cskailìtza sakallanatua, txikia eta etiketa nahiz .jator.rizko seiluak
clabillzeko joerarik ez bait dugu izan. Gure gaztari egiâzkotâsuna kentzea bcz¿rla
litzatcko durarik gabe.

Ilâina rnomentu bât iritsi da, nahitaezkoa agertzcn .lcna gaz_fa on¿rcìl pro,
clukzjoa arlzain(]n gcrca s(]gurtatzcko,

kiìazabal gâztarcr J atorri- l zenat cn helbulua.:lâzta l.ìori u¿trâI.Ìtjz¿tzea da.
Ilonetalakô kontrol sisterìak sortu dÍtu esncalen iturbul.ua, ¡rrndukzioa eta hel_
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l8 argazkia. Beste etiketa bat, oraingo hau <Artzai-Gazta> kooperat¡baren bidez saltzen dituen gazte¡
jartzen die,

bidea ikuska ditzan. Honekin batera dastatze-batzoÍde^jaio da, gaztaren kalitate
eta aurkezpena segurtatzeko. Prozesu honen hirugarren faktorea, osasun zerbitzua
beteko duena, laborategia da. Moclu honetan eta etiketen bidez, Jatorrizko lze-
naren sinbolo bat eman zaio.

Kontseilua su eta gar ari da lanean euskal gazta kontrolatzen eta sustatzen.
Haren kideek esnea, laboraturiko gaztaeta etiketak kontrolatzeko eginkizuna dute.
Horrela, produktuaren kalitatea kontrolatzen du Kontseilu Arauemaleak, eta aldi
berean, gure herrian egiten diren gazten ateraldien berri izateko zorian aurkituko
da.

Kalitatea kontrolatzeko asmoz, aipaturiko bileraren partaideek zera erabaki
zuten, Osasun eta Kontsumo Sailaren ikuskatzaileen esku uztea aldizkako era-
kusgarri-bilketak eta ondorengo analisiak laborategiet àn zeÍtzea.

INDOren arabera dastatze organoa nahitaezko organoa da. Batzorde horretan
ekoizleek, Eusko Jaurlaritzak, etxekoandreek eta kontsumitzaileek dituzte ordez-
kariak. Organo bitxi hometako kideek azterketa gainditu behar izan dute beren
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dastamenâ erakusteko, I-luskeria dirudien alren, dastatze batzordeâren txostcna
ezinbestekoa da gazta rnerkâturatu ahal izateko; Beraz, ldiazaba)go gazta lner-
katura ateratzeko, gainditu behar dituen analisia fisiko-kimikoen eta lnikroLrio-
logikoen parekoa da esandako txostena.

1982. urteân ikerketa bat bumtu zen gazten gaineân eta txostenaren egileâk,
bere ondorioetan, eùskal gaztetan ahalik eta errentabilitate eta ploduktibitatc lian-
diena bilatu behar dela, kâlitâtea ahaztu gabe, baieztatzen du.

10. olrlT{JR.AK

lleste garai bâtzutan, Euskal Hcnian, Europa osoan bezala, artzainek bcraien

iàzkera bereLia züleÍ.
Altzainak eguraldiaren girogaizfotik babesteko, <kapusaia>> edo <txârtesâ>

erabilteen zuen. l-lau, rlaroi a::gì nahiz iluneko 'àt,.lile zàkarrcz eginiko jazkia
zen. Kaparen itxulakoa, sorbaldako etâ kâpeler¿ìz holniturik,

Hankak, beraiek egindako ârtilezko galtzerdiz estalilik elanìxterì zituz-ten.
Beste batzuk berliz, altile zakardun oihaletan biltzen zituzten hankak, Oihal hauck
<mantarrâk> rzenez- ez.agttlz-e:rr zilen; gaur egun jadanik ez dira erabiltzen, Gaur
egun hanketarako, artilezko galtzeldiak eta goÍnazko abarkak erabiltzcn dira,

Galtzak, gclriko lrrze-beltz nahiz gorrien bidez eusten ziren. Beltz edo gorli,
biek <gerriko> izerìa lìaltzelì zùten.

Alkondara eta eskuzjositako elastikoaren gailìetik, kanesudun oihal soilezko
brusa zabal Lrat eralnaten zuten. Lepotik bulaneralte zabalik, botoi sail bat era-
managâtik.

Bulua, orain bezalâ txâpel beltzez ukiturik.
Eskùân bastoi luze eta leur.ìâ, ullitzarena gehienetan, <ll¿¡kjla> deitua. Zen-

bait kasutârl, makilak uhal trat izaten zuen eta latigo etlo zigor bezal¿r eratriltzen
Let),

Arrzaínek, bcraicn plotluktuak. egun jakinetârì ela herriâldeãlen puntu dcs-
berdinetãD osPatzen diren merkâtu eta ferietâra elauraten ditrrztc.

Goien'iko feriarìk galrautzitsucnâ astcazkenero Ordizian os¡ratzcn tìcna cla,

Ilcstalde" ganaduen feliak mentjiau ere ospatzen ditrìzte. Artz-Íìinek ospalzen c1i

tuzten fèstel'ì âr'te¿ìÍì San Migelak duadc. lraìl¿¡ren 29¿ur. Ulfarrilarcn lTan San

Al'ìtul ere osllatzen dr¡tel ohitura d¿r altzainen arte¿rn ikuilu ct¿r altaldeak becleinka-
lz,ca.

Aralalko aÌ'tzâirlr:n artalclcak babesteko, ahoa cstutzen zaicn jourrcei hosto
baf czârtzen die barncan lilrnruJa erlijioso balokin. llosto lrauej <ltutl.Lln¿r> iz-cra

enìaten zaìe,
Aralalko artzainak^ I{¡ istol-en heriotzalekjr gogor¿ìtuaz, ez di:'¿ r¡daberri¿rn

rircncl iz-el r¿irä igotzr:n. cz otâ zelairâ.jâister.ì ostiralez. Âi'aìarko nendjzcl-an. ar'
tzailìârcrì scnditÍrtchoren l;aicn heriolz-a ere errespclâttì egiten da. Artz¿rinali. dolu
gìsa Lrer:e aflaldeko arcìici clunbak kcnl.z-cn tlizkic, ti¿ìdizionâlki dunba hauck rren-
clizerraren igoerâ eta jaitsieran erâmâten trait dira.
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Al'tzainak, beslc galai bâtc¿ìtì, atseclclìcraho clcnboralt. bcste altzainekin
eikai tzcn ziren Pelotan jolasteko. Irelotalekuak, toki lcul cta belalrezkoctan koka-
tzen 7-iren. Angeìu zuzcnak ziÌeìì eta txâboletatik gertrr arrrkttz-elt zilen, ALalalrcn
or'irirttiik bldu Al(rllal((,rrcn l,( rri.

Gaur e¡¡un. arlzainâk elkartzen dircueíìn. r'ìtuseân jokalzen dute; oso zaleÍrl(
clira. osirba Nil<olas ber¿ien artean.

Ardi txakur lchiahetar¡ hcrri ezbcrdinctâko artzainak etortzen dir¿ì- bíìkoifzlt
l¡erc tx¿rkullarel<in

'lxakur hauck arraza belezikoak ez izíll ¿ì[relì, r¡so onclo ik¿rsia dutcnez
nagusiarcn csân¿ì betelzen. ar¡¡z.a belczi bat dela di|udite.

Froga batz-uk ipiÌltzcr) dizkiete, liginbchar ¡¡uztìa zaunì<a cta ltozkaclariJr ¡:abe
t¡ctc bchal dutc. lìro¡:a ongien burutzclt ducn txakun¡lt ccìo txakulrarcn.jabi: dcr.r

artzajnak .jasotzen du sari¡. Ar'lzaìnak hítzih cgin gábc jokatu lrcìtar dul soili]t
fxirìluz cdo oiiru batzuen lridez adiclazi bcrhal dio txakulr¡Li bcre cginltizuna.

Ðsan beharrekoa tla. ûoierri ez dcla lehiakr:ta haüen gune ¡alliz ct¿r ârt7-ântzâ

alìoar zer cs¿ur ha¡rdi¡ izan,
Garibayk Ì571Íìn ârgitâr1ìtu zucn libnlu¿ur esarra zahâr harrek htltlu ziluen:

- .<Altzaiak aserra zitezen. (ìaztalt ageli r.itez.e]nrr.
''... <,/tldi¿r txipia beti irilclots>.

Oihenartck bcrriz, XVlll. ncnclcan, l¡cstc h¿ruck:

-- <<l)nzarci mihi gabea paretan lìondatul(o>.
.-- <UIh¡inak eztcl¿ìrìlrutit uldainak>.

Ilcstc zenbait esaela zahal ez-.agun:

* - <,4hùltt7âlcl] ul-nß¿ì. ¿ìhurtZUute¿t>) .

.- <Anakalen alcliak, bcltzct ¿rLtc¿ul zuri¿rk>,
-. <IJec!. alìuntzal( ¿rdilLr'¿r rlrehc>.

'r'Ðs[.4

lìaüiztâlutâko z;biljt.¿z,io iloztìal( hil egiten ilirl. [:ì2. iìa iragaleko olritulcran
cskr¡ak lolzcho gauza. l.,chcnili, cusltal mencìitalt¿ìl( irag¿lncko zcnllait llaÌlluiatik
askalu bchai-rJila.

(ìure rrendi har:r:l lliskr; jaulrctik âlrjatu gara, Orain hjsto¡iatik lìaruntzago

.joan bchai-dugLr. oraiua abiapurrtutzat hîrturik. Aslio hitzc¡rìn izandrr da cgohitze
batcl¡2. llâina alor-honeian gUZti¿ì âzâlckoâ da, cz ltait dâ niìhi intcresgarriâk
diicr leronlcloL:n ikusprìrfu !-lobal baf lortzerrik. Iì¡lokitzaileck ez dituztc cz-agrr-

tzcn bctrerelio lc.gc ekologikoahlcz (lircÌ ldge ekonotriikoi:z hìtzcgitcn dute, gizor.r

cuskaltlrtncn eta lllcndicn cllaìilafealcn ezjakintasun oso batctân babestuz ezkutâ-
tzcrì dutc bcraicir l<onPetentzi eta ìruclinten lalta.



19 argazkia. Osaba eta biok ernai dauden ardiak €txerå eraman aurretik. Nire ait¡k ateratako argazkia
da, lÐ0eko Azaroaren azken egunetako batean Eginoko belartzarlan.

Iraganeko demokrazia liberal eta berdintasunetik, ingurugiroaren erabilera
zuhur eta legebildutik, gaur egungo beherakada egoera honetara iritsi gara.

Gure heni hau txikiegia da horren heni indartsuarentzat. Bere hizkuntza
galdu duen herriak funtsezkoa galdu du, baina antzkabetzen utzi den herriak bere
arima eta aurpegia galdu ditu.

Beharrezkoa da sustraitik aldatzea guzti hau, euskal menditarrek beraiengan
konfidantza hartu behar dute, taxu ekaigabezko sekulako aberastasun horietan
izan kontzientzia eta ekin.

oso argi agertzen dena zera da: gure-gurea dugun zetbait galtzen ari garela.

HITZATZE.A

Hego haizeak haizebolada ganantzez
haizea Jainkoa da, gizona lasto ilauna.

Z.erua grisa dago, ostertz neurrigabea
ilunbeetatik agertzen eta ezkutatzen da.

Ardiak beraien aterpeetara itzuli dira,
haizearekin jostatzen diren bitartean.

putz egiten du; gaur goizean hego

gehiago oraindik. Eguzkia zeruko

han goian saiak eta miru erregeak
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Znrua beltza dago. Agian gavez ilargiak distiratuko du.



Euskal udazkena hor dago. Artaldeak âtelatz-ear daude. Pagadia dardaratu
egiten da: hori, gon-i, rralba, liliubel r.nendiko harresi harkaiztsua bezala.

Azeliek oinkada luzeetan zchalribiliko dituzten larreak. Berehala elurla iri-
tsiko da, txabolan igarotako gau negutiarrak, sutargilik gabe, egulia hezeegia
bait dago,

Baina cgunscntialen argia erneko da elurretatik. hegazti abestien euri finarcu
pear.r.

Udatrerria hor dago. I'{egazti txuliâ itzuli da. lìegazti txulia kobatìk ir.tel
da, Mari bezala, euskal mitilogialen Jainkosa.

Mendictan albasoen adoratzeak balio du, guztia bizirik bâit dago eta grìztia
zcinua da, suaren txinpÍu'tâk, ilunabarraren aiumak,
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