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URARTE, MARKIZ ETA ARLUZEA

Los proverbios, refranes, frases literales y extractos de libros recogidos
en la presente publicación han sido traducidos literalmente al euskera y
se muestran en gris junto a la fuente original.
Argitalpen honetan jaso diren atsotitz, esaera zahar, esaldi literal eta
liburuen laburpenak euskarara itzuli dira literalki eta grisez ageri dira
jatorrizko iturriarekin batera.
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“Y a cordel tirado travesando el characal de
Piparduya, en la cabezada de un zapacal
donde están unos berniazos y a distancia de
diez pasadas de dicha zapaca se encontró otro
mojón (…) se le renobo la cruz e hicieron
otras a los characos que están más próximos”.
“Eta Piparduiko txaradian zehar kordela
botata, haltz batzuk dauden zohikaztegi
baten gainean, handik hamar pasada-ra beste
mugarri bat aurkitu zen (…) gurutzea berritu
zitzaion eta beste batzuk egin zitzaizkien
hurbilen dauden pagoei”.
Jose Antonio González Salazar (2005): Montaña Alavesa:
Comunidades y pastores, 170. orrialdea, Izki Beheko edo
Irazagorria komunitateko mugarrien deskribapena eta
mugarritzea, 1757.
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1. SARRERA

Agiri hau hasteko erabili den aipuaren bitartez, alde
batetik Jose Antonio Gonzalez Salazar jaunari eta bera
bezalako beste batzuei omenaldi txiki eta zintzoa egin
nahi izan zaie, herriz herri toponimoak biltzen egin zuten
lan handia eskertzeko, hain zuzen ere. Beste alde batetik,
modu oso praktiko eta funtzionala da egiaztatzeko
aurreko belaunaldietan oso garrantzitsua izan zela mendia
ezagutzea eta bertako toponimoak zuzen erabiltzea, baita
naturako lexikoa ezagutzea ere.
Denbora pasatu ahala geroz eta gutxiago dira lurraldeko
parajeak ezagutzen dituzten eta horiek ondo kokatzen
dituzten pertsonak. Hori hainbat faktoreren ondorioz
gertatu da, baina bereziki mendia jada ez delako ohiko
laneko tokia. Aipatutako gaiaren inguruan egiten diren lan
guztiak oso garrantzitsuak dira, dudarik gabe egiaztatu
dezakegulako hemendik aurrera tokiko biztanleek horri
buruzko geroz eta ezagutza gutxiago izango dutela;
hau da, belaunaldi eta gizarte eta lanbide aldaketek
ezinbestean dakarte oso ezberdina den mundu batean eta
gaur egungoen aldean oso bestelakoak ziren pertsonen
ahoetan sortutako hitzak eta toponimoak galtzea. Horri
dagokionez, horrelako lanak ahalik eta azkarren egin
behar dira, nagusienekin harremanetan jarriz eta beti
gogoratuz belaunaldi aldaketa bakoitzean itzuliko ez
diren hitzak galtzen joango direla pixkanaka.
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Lan honetan lotuta dauden bi eremu ezberdin daude:
alde batetik naturari buruzko hitzak biltzea, hau da,
landareei, animaliei, eguraldiari eta abarrei buruz hitz
egiteko erabilitako hitzak, eta beste alde batetik toponimia
biltzea, kontuan hartuz leku izenen oinarrian eskualdeko
bizilagunek naturaz aritzeko erabilitako hitzak daudela,
euskarazkoak (XVIII. mendera arte, seguruenik ere) edo
gaztelaniazkoak (XVIII. mendetik aurrera, oro har).
Gure lana, 2017. urteari dagokionez, Izkiko mendebaldeko
herrietan egin dugu batez ere, hau da, Ihuda ibaiaren
arroan: Urarte, Markiz eta Arluzea. Aipatutako
herriek espazioak eta erabilerak partekatzen dituzte Izki
mendietako eremuko Arabako beste herri batzuekin, baina
berezitasun bat dute, hain zuzen ere administratiboki
Trebiñuko Konderriaren barnean dauden herrietatik gertu
daudela, besteak beste Saseta, Paritza eta Albaita, baita
Obekuri eta Baxauri ere.
Lan honen bidez sustatu eta bultzatu nahi genuke gaur
egungo bizilagunek esamolde horiek egunero erabiltzea,
ahal dela. Horiek erabiltzen jarraitzea da xedea, “mugitzen
jarraitzea”, gure elkarrizketetan modu funtzionalean
bizitzen jarraitu dezaten, ez fosilizatutako hitzak bezala.
Horregatik, bilketa lan hauetan ohikoak diren hitz eta
toponimoen zerrendez gain, hasierako “kontakizun”
bat ere gehitu da, nolabaiteko naturaltasunarekin herri
hauetako ahozko aberastasuna islatzen duena, eta beltzez
nabarmendu dira herriko hitz bereziak.
Lehenengo kontakizun hori udaberriari buruzkoa da,
Izkin bizitza suspertzen den aldiari buruzkoa, hain zuzen.
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2. METODOLOGIA
2.1. INFORMAZIO ITURRIAK

Lan hau egiteko hainbat informazio iturri erabili dira.
Alde batetik, gaiari buruzko bibliografia eta kartografia
asko erabili da; bosgarren atalean zehaztu dira.
Beste alde batetik, zenbait elkarrizketa egin dira Urarteko,
Markizko eta Arluzeko bizilagunekin. Elkarrizketa
horietan informazio osagarria eta hitzez-hitzezko
aipamenak jaso nahi izan dira. Gainera, zenbait datu
egiaztatzeko edo baztertzeko ere erabilgarriak izan dira.
Hona elkarrizketatuen zerrenda:
Urarte:
Francisco Fernández Ibisate (65 urte)
Jesús López de Lacalle (75 urte)
Trini Argote (71 urte)
Markinez:
Alberto López (78 urte)
Marino Gauna (87 urte)
Arluzea:
Eduardo Urarte (59 urte)
Raimunda Egurcegui (84 urte)

Bukatzeko, paperezko euskarriko lanari irudi osagarriak
gehitzeko, dokumental txiki bat ere egin dugu. Bertan
elkarrizketatutakoen ahotsak agertzen dira, haiek
baimena eman ondoren. Hala ere, horietariko batzuk
berariaz eskatuta, eta beren pribatutasuna errespetatu
nahian, dokumentalean ez dira irudi pertsonalak erabili.
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2.2. AZTERKETA TOPONIMIKOAREN MUGAPEN
GEOGRAFIKOA

Eremuan toponimo ugari daudenez, toponimiari buruzko
lan honetan bakarrik tradizionalki eta eremu honetako
herri guztietan “Izki” edo “Izkiko mendiak” izenez
ezagutzen den aldekoak bakarrik jorratu dira. Eremu
hori ez da gaur egun Izkiko Parke Naturalak (babestuta
1998tik) hartzen duena bera.
Azalpena oso sinplea da: hemengo bizilagunek “Izki”
edo “Izkiko mendiak” esan izan diote beti Quercus
pyrenaica ameztia nagusi den eremuari, hau da, gaur
egungo parke naturalaren erdigunean dagoen kubeta
hareatsuari. Amezti horretan dagoen mendi orla, nagusiki
mendebaldetik, iparraldetik eta ekialdetik mugatzen
duena (kontuan hartuz muga naturala, hegoaldekoa,
askoz ere lausoagoa dela) Larraurenatik Belabiara doan
mendilerroak osatzen du, eta San Justi, Los Arrancados
eta San Kristobal gainak, San Romango Muela edo Soila,
normalean Izki eremutik kanpokotzat hartu izan dira; Izki
mugatze zuten, baina ez ziren bertakoak.
Gauza bera gertatzen da gaur egun parke naturalaren
barnean dagoen Arluzeko iparraldeko eremuarekin.
Soilgune eta pagadiz betetako eremua da, Kapildui
(1.182 metro) tontorrerainokoa, eta dudarik gabe balio
etnografiko, ingurumenekoa eta naturala duena, baina
bertakoek sekula ez dutena Izkikotzat jo. Markizko
Beolarraz eta Larreaz gauza bera esan daiteke.
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Azaldutako guztia alferrikakoa edo garrantzirik gabekoa
dela pentsatu daiteke, baina biztanle batzuentzat,
toponimia eta etnografia maite dituzten urrientzat, ez
da horrela. Hala ere, nahikoa garrantzia du eskualdeko
biztanleen harremanen esparruan. Bertakoa ez den
mendizale edo oinezko bat herri hauetako bateko
bizilagun batekin aurkitzen baldin bada eta esaten badio
“Izkin” paseatzen egon dela, Kapildui eremuan, bertakoak
erantzungo dio (zenbat zaharragoa izan, probabilitate
gehiagorekin) Kapilduiko tontorretan egon bada, ez dela
Izkin egon, Izki behean dagoelako, ameztian (Quercus
pyrenaica). Horregatik guztiagatik, aurretiaz argitu
beharreko kontua da.
Bestalde, aipatu behar da lan honen bitartez ez dela
egin nahi herri bakoitzeko toponimo ugarien zerrenda
xehea, horrelako lanak askok egin baitituzte aurretik:
besteak beste, nabarmendu beharrekoa dugu José
Antonio Gonzalez Salazarrek, Izkiko eskualdea ikuspuntu
linguistikotik eta etnografikotik oso ondo ezagutzen
zuenak, idatzitako “Cuadernos de Toponimia”, datu asko
eta asko biltzen baititu. Beraz, ez dago gauza bera zertan
berriro egin.
Gure aldetik, toponimo batzuk erakutsi nahi ditugu,
askoren artean aukeratu direnak beren esanahia edo
garrantzia (historikoa, faunari lotutakoa, botanikoa,
hizkuntzari lotutakoa…) kontuan hartuz. Beraz, gogoan
eduki: ez daude denak, baina dauden guztiak badira.
Gainera, euskarazko toponimoei dagokienez, jatorria edo
esanahia azaltzen saiatu gara, ahal izan den heinean.
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3. NATURA HIZTEGIA
3.1 IZKIKO BIZITZA: UDABERRIA

“Marzo, marciagas, agua y nieve echabas. Ya
no tengo miedo a tus cascarrinadas” (granizo
o nieve fina).
“Martxoan martxoko, euri eta elur; ez naiz
gehiago txingorraren beldur”.
Arabako Mendialdeko atsotitza.

Martxoan udaberrira pasatzeko ateak irekitzen dira, baina
neguak oraindik ez du joan nahi eta gogor erasotzen
du. Martxoko azken elurteak ugariak izan ziren, beste
batzuetan bezala, baina geruza zuria iragankorra izan zen.
Eguzkiak bere indarra azaldu zuen eta elurra luze gabe
urtu zuen; ondorioz sailak ureztatu ziren eta errekastoek
(reajo) gainezka egin zuten. Zohikaztegiak (zapaca) eta
belar motzeko zelaiak (yerbin) inoizko ibilgaitzen daude
uraren eta lokatzaren ondorioz. Negu osoa mendian
egon diren behorrek saihestu egiten dituzte leku urpetu
horiek, eta horien ordez babestutako lekuak (abrigo) eta
hegoaldera begira dauden lekuak (carasol) aukeratu
dituzte, epelagoak eta bazka hobekoak baitira. Martxoko
eguzkia nahi dute, jakingo balute bezala txarrena atzean
geratu dela eta hemendik aurrera ez dela hain gogorra
izango. Amaitu dira jateko otea (otaca) besterik ez
zeuden egunak. Oteak jaten dituzten behorrei “otaquera”
esaten zaie muturreko babes ile sendoengatik.
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Ameztietan (almez, Quercus pyrenaica) asko nabaritzen
da neguaren gogortasuna: elurra, euria eta izotza.
Iratzeak zapalduta daude, lurrean zehar barreiatuta, eta
okrez margotzen dute orbela. Gorostiak, leku batzuetan
oso ugariak direnak, beren berde ilunaren seriotasuna
eskaintzen dute.
Gorostiak eta beren fruitu gorriak oso onuragarriak izan
dira neguan zenbait hegaztirentzat. Birigarroek (malviz)
(arruntek, Turdus philomelos, eta txikiek Turdus iliacus),
garraztarroek (charra) (Turdus viscivorus) eta zozoek
(tordo) (Turdus merula) fruitu goxo horiek gogo handiz
jan dituzte, ezinbestekoak baitituzte janaria aurkitzen
gaitz den aldi horretan. Gutxiago izan badira ere, bertan
egon dira, halaber, gailupa (chonta real) (Pyrrhula
pyrrhula) ederrak. Elikagaiez gainera gorostidi sarriek
(pretos) babesa ere eman dute, barnean tenperatura
kanpoan baino hainbat gradu altuagoa izaten da eta.
Espezie hau oso garrantzitsua dela argi dago, nahiz
eta askotan gehiegi daudela ematen duen eta horrek
eragozpenak sortu ditzakeen. Are gehiago kontuan
hartzen badugu hego-ekialderen dauden pinuak izan
ezik Izkiko mendietan, ametzak (almeces) dauden
eremuan, bizi diren gainerako zuhaitz espezie guztiak
hostoerorkorrak direla, eta neguko biluztasunean ez
dutela babesik (ábrigo) ematen hegaztientzat: pagoak,
erkametzak (roble carrasqueño, Quercus faginea), ezkiak,
hurrondoak, astigarrak (azcarro, Acer campestre), haltzak
(berniazo, Alnus glutinosa), urki dilindariak (chopo
falso edo chopo blanco, Betula pendula), hostazuriak
(yustai edo ustain, Sorbus aria), otsalizarrak (zurbal,
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Sorbus aucuparia), sagarrondo makatzak (maguillo,
Malus sylvestris)…
Hosto iraunkorrak dituzten espezie gutxi daude, gorostiez
gainera; besteak beste, nabarmentzekoak dira mazela
harritsu eta kareharrizko batzuetako ezpelak (boj), hagin
batzuk (aguin, Taxus bacata), txilar zuriak eta Portugal
txilarrak (guiri, Erica arborea eta Erica lusitanica) eta
beste txilar batzuk (berozos, Erica eta Calluna). Antzina
txilarrak (guiris) baliagarriak ziren ogibide batzuetan,
Markizko Marino Gaunarekin izan genuen elkarrizketak
erakusten duen bezala:
“(…) y aquí hubo un herrero, que descendía
de Obekuri, y ese cogía guiris y hacía carbón
con ellos, y el temple a las hachas lo hacía
con ese carbón”.
“(…) eta hemen errementari bat egon zen,
Obekuritik etortzen zena, eta txilarrak
hartzen zituen eta ikatza egiten zuen, eta
aizkoren tenplea ikatz horrekin egiten zuen”.
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Apirilak Izkiko mendietako neguko isiltasuna azkentzen
du eta hasiera ematen dio gure inguruko animalia
adierazgarrienen ugalketa aldiari: hegaztiak. Hil
aldakorra, zalantzazkoa eta gorabeheratsua da Izkin, eta
izaera horrek hainbat atsotitz sortaraziko ditu eskualdean:
“Algaradas (chubascos) de abril, unas
dir y otras venir, todas caben en un barril”
“Apirileko zaparradak (algaradas), batzuk joan eta besteak etorri, denak ere
upel batean sartu”.
“Los perrochicos de marzo valen un cuarto, los de abril valen mil”.
“Martxoko perretxikoak lauko bat, apirilekoak mila”.
Almez hariztiak soinuz betetzen dira,
eta soinuetako batzuk horrelako kalitate
oneko zuhaizti helduetako ohiko espezie
esanguratsuek egiten dituzte. Batetik, okil
(picatronco) espezie batzuk bizi dira inguruan:
okil handiek eta okil ertainek (picapotros,
Dendrocopos major eta Dendrocoptes medius)
basoa danbolin hotsez betetzen dute beren
moko oso gogorrekin zuhaitzen enborrak
kolpatuz. Danbolin hots horien bidez lurraldea
markatzen dute. Bi espezieak oso antzekoak
dira eta inguruko bizilagunentzat zaila izaten
da bien artean bereiztea, nahiz eta gauza jakina
izan bata bestea baino zertxobait handiagoa
16
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dela. Izkiko parke naturaleko ikur eta ikono izateko okil
ertaina aukeratu zuten, eta horregatik hegazti txiki hori
ezagunagoa da.
Harizti inguruan edo eremu argietan okil berdearen
(picaverde, Picus sharpei) irrintzi bereizgarria entzuten da.
Hegazti hau oso ezaguna da kolore berde ikusgarriagatik,
tamainagatik eta bere kantu kirrinkariagatik:
“Estabas en Urtupiarana labrando, en
aquel monte, y en el sonido que cantaba el
picaverde ya sabías como tenía las crias de
adelantadas”
“Urtupiaranan, mendi hartan, lanean
egon eta okil berdearen kantua entzutean,
bazenekien kumeak oso aurreratuta zituela”
(Marino Gauna, Markiz).
Espezie horiek pizido ezagunenak dira. Okil txikia
(Dendrocopos minor) inguruan bizi da, makaldietan batez
ere, eta ia ez da ikusten, oso txikia eta zuhurra baita.
Azken urteetan Izkiko mendietan okil beltzak (Dryocopus
martius) agertu dira; izan ere, aspaldion okil handi hauek
Penintsulako iparraldea birkolonizatzeko mugimenduak
egiten ari dira. Hala ere, oraindik ez dira asko, eta
horregatik hegazti honek ez dauka izenik gure artean,
ezezaguna da eta.
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Okilen habiak bilatzea denbora-pasa ohikoa izan zen
duela hamarkada batzuk, umeen artean batik bat.
Zuhaitzetan bilatzen zituzten zuloak, eta ahal bazen, edo
arriskutsuegia ez bazen, zuhaitzean gora egiten zuten eta
barruan txitarik zegoen begiratzen zuten. Txikitako jolas
haiei esker herri hauetako pertsona batzuek badakite
oraindik gauza bat praktika eta behatze hutsez ikasita:
beste hegazti bat dago Izkin, txikiagoa, enborretan gora
egiten duena, batzuetan are buruz behera ere, okilen
habiak aprobetxatzen dituena bere arrautzak bertan
erruteko. Baina txikiagoa denez, sarrerako zuloa egokitu
beharra du, eta horretarako lokatza jartzen du zuloan bere
gorputzaren neurrira doitzeko. Garrapoari buruz ari gara;
alde honetan picatocinos esaten diote, Izkiko ekialdean
canterico eta Obekurin piconcete. Garrapoaren izen
zientifikoa Sitta europaea da. Izkin nahikoa ugaria da
hegazti hori; energia handia dauka eta basoa animatzen
du bere joan-etorri eta kantu geldiezinekin.
Gerri txoria (Certhia brachydactyla) ere ikusten da, lotsatia
izan arren, ametzen azal zimurtsuetan elikagai bila.
Hegazti diskretu hau ez da hain ezaguna, baina badakigu
Obekuri inguruan batzuek txori sagua (pájaro ratón)
esaten diotela. Ziurrenik izango zuen berezko izena hiru
herri hauetan, baina badirudi memoriatik ezabatu dela.
Zuhaitzetan etengabe entzuten da kukuaren kantua
(pecu, Cuculus canorus). Hegazti hau ezaguna da bere
kantuagatik eta beste hegazti batzuen habiak parasitatzeko
ohituragatik, baina gutxik dakite nolakoa den eta askotan
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gabiraiarekin nahasten dute. Udaberriko lehen aldian bere
kantua entzutea garrantzitsutzat jotzen da:
“Si el pecu no canta para el veinte de abril, o
se ha muerto el pecu o se acerca la fin”.
“Apirilaren hogeirako kukuak kantatzen ez
badu, edo hil egin da, edo gureak egin du”
Arabako Mendialdeko atsotitza.
Mendi hauetan oilagor (sorda, Scolopax rusticola)
gutxik egiten dute habia, eta horregatik gaitz dira
ikusten apirileko eta maiatzeko araldiko eztei ikuskizun
paregabeak. Arra bere lurraldean zehar ibiltzen da
hegoekin haritzen puntak ukitzen eta bere doinu berezia
kantatzen, parekatzeko emea aurkitu nahian. Gorteatze
hegaldi horiek non ikusten ziren gogoratzen duten
pertsonak gutxi dira, eta beharbada gutxiago dira inoiz
habiaren bat aurkitu dutenak, baina ez dago zalantzarik:
“batzuk hemen umatzen dira” (Alberto López, Markiz).
Jakina den bezala, oilagorrak lurrean bizi dira, landare
artean ezkutatuta. Apirilean kontuz ibili behar dira, Izkin
akain (caparra) ugalketa ikaragarria gertatzen baita:
parasito hauen kopurua oso handia izaten da alde honetan.
Udaberrian sasitzan sartzen bagara, aukera asko edukiko
dugu akainen bat itsasteko; beraz, basotik irten ondoren
ezinbestekoa da beti akainik dugun begiratzea, eta arreta
neurriak hartu behar ditugu, besteak beste praka motzekin
ez ibiltzea, adibidez. Animalia basatiek eta aziendek ezin
izango dute beti horietatik babestu, ordea.
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Txorien kantuarekin batera, udaberrian Izkiko
hariztietako nartziso basatiak loratzen dira. Narcissus
vardulensis espezieak zuriz margotzen ditu basoaren
barneko aldea eta argiguneak. Euskal Herriko nartziso
endemiko hau oso ugaria da Izkin; hainbat izen ditu:
jarra, narciso eta are azucena. Hemengo biztanleek lore
hau Aste Santuarekin lotzen dute, eta batzuen ustez beti
loratzen da Aste Santuan: Aste Santua goiz datorrenean
goiz loratzen da eta berandu datorrenean, aldiz, berandu
loratzen da.
Basoaren kanpoaldean ere, haitzetan, udaberria
nabaritzen hasi da. Sai zuriak (águila blanca Neophron
percnopterus) itzuli dira Afrikan negua igaro ondoren,
eta gure artean habia egiten duten bikote urriak harkaitz
artean ikusten dira. Nagusienek ez dute oso maite:
“(…) también he estado con las ovejas (…)
y paría una oveja y ya estaba allí el águila
blanca…a la radera (placenta), claro.Pero
también igual al cordero, si te descuidabas”
“(…) ardiekin ere egon izan naiz (…) eta
ardi bat erditzean, hantxe zegoen sai zuria…
plazentagatik (radera), noski. Eta adi egon
ezean, batzuetan arkumea ere bai”
(Marino Gauna, Markiz).
Beste hegazti harrapari batzuk ere bizi dira inguru
honetan: arrano beltza (Aquila chrysaetos), edo
arranoa besterik gabe, eta belatz gorria (azorico
rapante, Falco tinnunculus).
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Hegatxabal arruntak (aloya, Alauda arvensis) kantari
hegaldatzen dira zeruan, araldi ezteietan. Kiribilka egiten
dute gora hegan ia-ia desagertu arte, baina, ikusi ez arren,
kantu alaia entzuten jarraitzen dugu.
Zenbait artzainek kantu zaratatsuaren interpretazio
benetan bitxia egiten zuten, laudorioa zela uste baitzuten,
Juan de Esnaolaren En la Montaña Alavesa lanean
azaltzen den bezala:
“¡Pastorciiiiito!
¡Cuánto pan has traiiiido!
¡Ya te lo has comiiiido!
¡Mucho largo el diiiia!
¡Tira, tira, tira, tira!
¡Guiri, guiri, guiri, guiri!
¡Sal, sal, sal, sal, sal!...”
“Artzaintxoa!
Ogi asko ekarri duzuuuu!
Eta jan duzuuuuu!
Eguna oooooooso luzea da!
Joan, joan, joan, joan!
Txilar, txilar, txilar, txilar!
Irten, irten, irten, irten, irten…!”
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Badago aldaera bat, Jesús Egurceguik (2002) Arluzen
jaso zuena, hegatxabal arruntaren (aloya) kantua honela
interpretatzen duena:
“Pastorcito joven, pastorcito viejo, ¿te has
comido la merienda? Tira, tira, tira, ¡que
largo el día!”
“Artzain gaztetxoa, artzain zahartxoa,
jan duzu askaria?
Joan, joan, joan,
zein luzea den eguna!”
Erreketan eta ur eremuetan ere udaberrian bizitza
suspertzen da. Leku horietan uretako hegazti oso berezi
bi bizi dira, eta hil honetan ekiten diote gorteiatzeari:
ur zozoa (polla de agua, Cinclus cinclus) eta martin
arrantzalea (martinico del agua, Alcedo atthis). Biak
ere uretan elikatzen dira: ur zozoek igerian harrapatzen
dituzte intsektuak eta martin arrantzaleak, aldiz,
goialdetik jauzika murgiltzen dira eta arrain txikiak
harrapatzen dituzte moko sendoaz iltzatuz.
Izkiko anfibio askok urtegiak edo putzuak aukeratzen
dituzte arrautzak erruteko: igelak (berdeak eta arreak) eta
apo arruntak (zarrapos edo sapos zabales, normalean
Bufo bufo). Zapaburuei rabocandiles edo zapaburus
esaten zaie. Ganaduen edanlekuetan asko egoten ziren.
Apo arruntak (zarrapos) anfibio nahikoa bitxiak izan
dira biztanleen onarpenaren ikuspegitik: alde batetik
estimatuak ziren, intsektu asko jaten dituzte eta; beste
alde batetik, beldurra edo nazka sortzen zuten, uste
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baitzen pertsonei begietara tu egin eta listuaz itsutzeko
gauza zirela.
Baso igel jauzkaria (rana parda edo rana de monte,
Rana dalmatina) oso ezaguna da Izkiko biztanleen
artean. Izen herrikoiak igel berdetik bereizten du; “igel
jauzkaria”, aldiz, ez da sekula erabili eguneroko hizkeran.
Udaberrian nahikoa aktibo egoten da espezie hau. Igelak
neguko atsedenalditik ateratzen dira eta putzuetara joaten
dira, otsailetik martxora bitartean ugaltzeko. Lehenik
arrak iristen dira eta ondoren emeak. Eme bakoitzak
arrautza multzo globotsu bat bakarrik erruten du urtean.
Emeek uretako landareetan edo urpean dauden adarren
hostoetan edo zurtoinetan uzten dituzte arrautzak.
Ohikoa da ugalketa aldi honek bi hilabete baino gutxiago
irautea. Garapen enbrionarioa eta beldarretakoa 100
egun ingurukoa da, eta metamorfosia ekainetik uztailera
bitartean gertatzen da.
Ametza (almez, Quercus pyrenaica) hozbera eta zuhurra
da, eta badaki nolakoak diren Izkiko gau izartsuak, are
udaberrian ere. Horregatik kimatzen da hain berandu
inguruko zuhaitz hostoerorkorrekin alderatuta. Izan ere,
ez da kimatzen maiatzaren bukaera arte, eta batzuetan
ekainera arte. Horregatik, eta inguru eguzkitsuak gehiago
maite dituelako, mendiko zuhaitz honen izaera oso
berezia da, zuhurra oso. Gure herrietako fruta zuhaitzek
ez dituzte hainbeste kopla, eta Izkiko protagonista baino
askoz lehenago loratzen dira. Zoritxarrez, askotan ausardia
horrek ondorioak izaten ditu, eta udaberriko izozteek gure
etxeetan frutak egoteko aukerak deuseztatzen dituzte.
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Hostoak berandu kimatze hori faktore oso garrantzitsua
da Izkiko estetika propioa azaltzeko (bestea hosto
idorrak zuhaitzetan geratzea da): basoek denbora luzean
edukitzen dute kolore arre-tabako itxurakoa. Basoez
dugun ideia islatzen duen kolore berdea ez dute luzaroan
edukitzen ameztiek. Izkiko almez hariztiek askotan eta
urteko zati handi batean udazken itxura izan ohi dute.
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Hariztitik kanpo, laborantza finketan eta otadietan
(otacales, sp. Ulex) udaberrian mirotz urdinak edo
mirotz zuriak ikusten dira (resmares, Circus pygargus eta
Circus cyaneus, hurrenez hurren). Hegazti harrapakari
horiek oso ezagunak dira biztanleen artean, baina bi
espezieak desberdintzea zaila da, oso antzekoak dira eta.
Antzina, ezurteetan, artzainek grinez bilatzen zituzten
habiak lurrean eta noizbehinka harrapakin bila joaten
ziren (galeperrak, esaterako). Informatzaile adinekoenek
udaberrian eta udan gogoratzen dituzte batez ere; beraz,
gehienak mirotz urdinak izango ziren.
Loreak, loreen usainak eta belarraren berdea bere
osotasunean maite dituztenek maiatza omentzen dute
Izkiko mendietan. Beroa ez da handiegia, baina argiak
dena estaltzen du eta aldi honetan urari ongi etorria
egiten zaio, bizitza iturria baita:
“Más vale un agua de mayo que chipili
chapala todo el año”
“Gehiago balio du maiatzeko urak urte
guztiko txipili txapalak baino”
Belabiako eta Larraurengo gainetan lore aromatikoak eta
bestelako loreak egon ohi dira sasoi horretan. Gauza bera
gertatzen da Beolarran eta San Justinen. Erleak gogor
aritzen dira ezkai artean uzta biltzen. Edonola ere, ez
da nektar hori Izkiko ezti tipikoenaren jatorri nagusia.
Izan ere, mendi hauetako ohiko eztia mielatoez egiten
dute erleek, ez nektarrez: batez ere haritzen exudazio
azukredunak biltzen dituzte eta eztia bihurtzen. Eztia
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iluna izan ohi da, mineral eta antioxidatzaile asko dauzka,
eta ez da lore eztia bezain gozoa.
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3.2. URARTEKO, MARKIZKO ETA ARLUZEKO LEXIKOAREN
ZERRENDAK
3.2.1. KLIMATOLOGIA
HAIZEAK

Castellano: Gaztelakoa, mendebaldetik datorrena.
Solano: solanoa, ekialdetik zein hego-ekialdetik
datorrena. “Haize solanoa, txarra neguan,
txarragoa udan”.
Norte: iparrekoa.
Regañón: Ipar beltza; haize hotz eta gogaikarria,
mendebaldetik eta ipar-mendebaldetik jotzen duena.
Salvaterrano: Aguraindik datorren haizea, hau da,
ekialdetik eta ipar-ekialdetik; neguan oso hotza da.
Cierzo: ziertzoa, ipar haizea.

EURIA, ELURRA, IZOTZA ETA BESTELAKOAK

Nieblajo: euri oso arina, zirimiria.
Chirimiri: euri oso arina.
Churro: izotz kandela.
Mandil: amantala, maluta oso handiko elurra.
Cascarrina: kazkabarra; euskaratik dator, eta elur
xehea eta borobila esan nahi du. (*)
Cano: buruzuria; zelaiak eta mendiak elurrez estalita
daudenean esaten da.
Aguada:ihinztatzea.
(*) “Cascarrina, cascarrina, que nos matas la gallina”.
“Kazkabarra, kazkabarra, oiloa hilko diguzu”.
Inguruan erabiltzen den atsotitza.
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3.2.2. EGURALDIARI BURUZKO ESAERA ZAHARRAK ETA
ATSOTITZAK

- Viento castellano, agua en la mano. Gaztelako
haizeak ura dakar.
- Cielo empedrado, al tercer día suelo mojado.
Zerua harriz, hirugarren egunean lurra busti.
- Antes deja la madre al hijo que la nieve al granizo.
Arinago utziko du amak semea elurrak kazkabarra baino.
- Nieve que con agua se va, pronto volverá. Urak
eramandako elurra laster itzuliko da.
- Colorao por Castilla, mañana buen día. Gaztela
aldea gorri, bihar aro on.
- A gran seca, gran mojada. Idorraldi handia, gero
eurite handia.
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3.2.3. OROGRAFIA

Cocote: Tontorra
Reajo: Errekastoa
Yerbín: Belar fina eta berdea
Zapaca: Zohikaztegia (*)
Vacío: Amildegia
Torca: Lurzoruan dagoen zuloa
Sombrío: Iparrera begira dagoena
Carasol: Hegoaldera begira dagoena
Ábrigo: Babestutako lekua
(*)”En Izki te encuentras zapacas en cualquier vaguada”.
”Izkin zohikaztegiak daude ibar guztietan”.
Marino Gauna, Markiz.
3.2.4. LANDAREDIA

Roble albar: Haritz kandugabea. Eskualdean haritz
kanduduna, Quercus robur, izendatzeko erabiltzen da,
inguruan gutxi dagoena. Zenbaitetan horrela deitu
izan zaio baita ere Quercus petraea-ri.
Roble carrasqueño: Erkametza. Quercus faginea.
Roble almez. Ametza. Quercus pyrenaica.
Encina: Artea. Quercus ilex.
Haya: Pagoa. Fagus sylvatica.
Tilo: Ezkia. Tilia platyphyllos.
Avellano: Hurrondoa. Corylus avellana.
Azcarro: Astigarra. Acer campestre.
Berniazo: Haltza. Alnus glutinosa.
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Chopo blanco, chopo falso: Urkia. Betula pendula.
Chopo: Makala. Populus motak.
Fresno: Lizarra. Fraxinus excelsior.
Ustain, Yustai: Hostazuria. Sorbus aria.
Zurbal: Otsalizarra. Sorbus aucuparia.
Pomal: Gurbea. Sorbus generoko beste zuhaitz batzuk.
Micarejo: Arangurbe arrunta. Amelanchier ovalis.
Acebo: Gorostia. Ilex aquifolium.
Aguín: Hagina. Taxus baccata.
Boj: Ezpel arrunta. Buxus sempervirens.
Hiedra: Huntz arrunta. Hedera helix.
Espino albar: Mazpila.
Crataegus sp.
Espino negro, andrino:
Elorri beltza. Prunus spinosa.
Arán, arañón: Basarana.
Basaronondoaren fruitua.
Churri: Gerezia. Prunus sp.
Maguillo: Sagarrondoa.
Malus Silvestris.
Cerezo: Gereziondoa.
Prunus avium.
Agraz: Berberis arrunta.
Berberis vulgaris
Mimbre: Zumea. Salix generoko zuhaixka, normalean
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tamaina txikikoa. Adar malguekin ganaduak jateko
haritz espalak lotzen ziren.
Migueles: Mugurdiak. Horrelaxe esaten zitzaien mugurdiei, plurala erabiltzen zen. Rubus idaeus.

Enebro: Ipurua. Markizkoen arabera, “enebro” deitzen
zitzaion Juniperus familiako zuhaixkei, zizta egiten ez
zutenei, ziurrenik sabinari, Juníperus phoenicea.
Jiniebro: Ipar orrea. Markizekoek “jiniebro” deitzen
diete zizta egiten duten Juníperus familiako zuhaixkei,
hau da, ziurrekin Juníperus comunnis.

Otaca: Otea. Euskal jatorria duen hitza, Ulex generoko
landareak izendatzeko, Izkiko basoan asko daudenak.
Olaga, aliaga: Otaberak. Genista generoko zuhaixkak.
Berozo: Txilarra. Ericacea familiakoa.

Guiri: Txilar zuria eta/edo Portugal txilarra. Tamaina
handiko txilarra, Erica arborea eta/edo Erica lusitanica.
“Bustita dagoenean ere erre egiten dela” esaten da.
Veril, gallo: Mitxoleta. Papaver rhodeas.
Té de tierra: Astakamamila.
Santolina chamaecyparissus.
Puro: Lezka. Typha sp.

Narciso: Nartzisoa. Narcissus varduliensis.

Sol: Eguzki lore laburra. Carlina acanthifolia. Nagusiek
ez dute “eguzkilore” hitza ezagutzen.
Tumo, lavanda: Astaizpilikua. Lavandula latifolia.
Tomillo: Ezkaia. Thymus vulgaris.
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Orégano: Oreganoa. Origanum vulgare.

Comida de culebras: Suge belarra. Arum sp.
Pozoitsua da, eta uste zuten sugeek hori jaten zutela
pozoia lortzeko.
Anube: Marrubia. Fragaria vesca.

Gurigaza: Ahienzuria. Clematis vitalba. Gazteek bere
zurtoina erretzen zuten tabakorik ez zegoenean.

Quitameriendas: Azpelarra. Colchicum montanum,
abuztu bukaeran edo irailean loratzen den lorea. Bere
izena eguna moztean loratzen delako sortu zen, ondorioz askaria kendu behar zelako.
Lujarda: Basaziapea. Sinapis arvensis.
Chiribita: Txiribita. Bellis perennis.

3.2.5. HEGAZTIAK

Hegazti basatien taldea oso garrantzitsua izaten da mota
honetako lanetan, hainbat arrazoirengatik: Alde batetik,
hegaztiak asko egoten dira eta erraza da ikustea eta
entzutea. Beste alde batetik, eta aurrekoarekin zuzenean
lotuta, herrietako bizilagunek espezie asko ehizatu dituzte
luzaroan. Bukatzeko, ezagunak dira zenbait espezieren
migrazioak, eta horrek eguraldiarekin duen harremana.
Buitre: Sai arrea. Gyps fulvus.
Águila negra: Arrano beltza. Aquila chrysaetos.
Águila blanca: Sai zuria. Neophron pernopterus.
Azor: Aztore arrunta. Accipiter gentilis.
Azorico rapante: Belatz gorria. Falco tinnunculus.
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Resmar: Mirotza. Circus cianeus eta Circus pygargus.
Colipescado: Mirua. Miruen bi espezieak, Milvus
milvus eta Milvus migrans.
Guarrilla/Alorro: Zapelatza. Buteo buteo.
Garza: Koartza hauskara. Ardea cinerea.
Perdiz: Eper gorria. Alectoris rufa.
Codorniz: Galeperra. Coturnix coturnix.
Lechuza: Hontz zuria. Tyto alba.
Cárabo/Bubarro: Urubi arrunta. Strix aluco.
Mochuelo: Mozolo arrunta. Mozolo europarra, Athene
noctua. Bere kantua miaua
bezalakoa da. (*)
Búho: Hontz handia. Dirudienez
gutxi ezagutzen den Bubo bubo-ri
esaten zaio.
Cuervo: Erroia. Corvus Corax.
Grajo: Belabeltza. Corvus corone.
Grajilla de pico amarillo:
Belatxinga mokohoria.
Pyrrhocorax graculus.
Grajilla de pico colorado:
Belatxinga mokogorria.
Pyrrhocorax pyrrhocorax.
Gallo: Eskinosoa.
Garrulus glandarius.
Picaraza/Picaza: Mika arrunta.
Pica pica.
Martinico del agua: Martin arrantzalea. Alcedo atthis.
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Rabilarga: Buztanikara. Buztanikara guztiak, Motacilla
generokoak.
Avica: Txepetxa. Troglodytes troglodytes.
Gorrión: Txolarrea. Passer domesticus.
Gorrión campanero: Landa txolarrea. Passer montanus.
Gavión: Sorbeltza. Apus apus.
Golondrina: Enara. Enara arruntari Hirundo rustica,
eta enara azpizuriari (Delichon urbica) esaten zaie.
Pecu: Kukua. Cuculus canorus. (**)
Polla de agua: Ur zozoa. Cinclus cinclus.
Sorda: Oilagorra. Scolopax rusticola. Ehizan oso
ezaguna.
Papirrojo: Txantxangorria. Erithacus rubecula.
Aloya: Hegatxabal arrunta. Hegatxabal arruntari,
Alauda arvensis, esaten zaio, baina baliteke, pirripioari
(Lullula arborea) ere horrela deitzea, argigunetan eta
ipurudietan egon ohi dena.
Torcaza: Pagausoa. Columba palumbus.
Zurita: Txoloma. Columba oenas.
Abubilla, Bubilla: Argi oilarra. Upupa epops.
Abejaruco: Erlejalea. Merops apiaster.
Chinchín: Kaskabeltz handia eta amilotxa. Kaskabeltza
handiari (Parus major), edo amilotxari (Cyanistes
caeruleus) horrela deitzen zaio.
Becacín: Mingorra. Gallinago gallinago.
Rabiblanca: Negu txirta. Anthus pratensis.
Picaverde: Katatxoria edo okil berdea. Picus sharpei.
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Picatroncos: Okila. Nagusiki okil handiari
(Dendrocopos major) eta okil ertainari (Dendrocoptes
medius) esaten zaio, baina okil berdea ere izan daiteke.
Picapotros: Okila. Honela ezagutzen dira okil handia
(Dendrocopos major) eta okil ertaina (Dendrocoptes
medius).
Picatocinos: Garrapoa. Sitta europaea. Okilen zuloak
erabiltzen dituzte eta lokatzarekin estutzen dituzte.
Engañapastores: Zata arrunta. Caprimulgus
europaeus. (***)
Tordo: Zozoa. Turdus merula.
Tordo de campanario: Arabazozo beltza.
Sturnus unicolor.
Malviz: Birigarroa. Nagusiki birigarro arrunta (Turdus
philomelos), eta batzuetan birigarro txikia (Turdus
iliacus).
Charra: Garraztarroa. Turdus viscivorus.
Jilguero: Kardantxiloa. Carduelis carduelis.
Chinchuín: Txonta. Fringila coelebs.
Verdelón: Txorru arrunta. Carduelis chloris.
Verdecilla: Txirriskila. Serinus serinus.
Cirriamatas: Pitxartxarra. Saxicola torquatus.
Catabejas: Kaskabeltz handia edo Buztanluzea. Batzuk
kaskabeltz handiarentzako (Parus major) erabiltzen
dute, eta beste batzuk buztanluzearentzako (Aegithalos
caudatus).
Cerrajerillo: Amilotx urdina.
Ziurrenik Cyanistes caeruleus.
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(*) Mozolo arrunta: “Tampoco se oye ya el mochuelo, que
cantaba igual que los gatos, miau-miau. Cuando iba
a llover solía cantar ahí en esas peñas de Sarronda”.
“Mozolo arrunta ere ez da entzuten, katuek bezala
abesten zuena, miau-miau. Euria egin aurretik hortxe
abesten zuen, Sarrondako haitz horietan”
(Marino Gauna, Markiz)
(**) Kukua: “Si el pecu no canta para el veinte (o nueve)
de abril, o se ha muerto el pecu o se acerca la fin”.
“Apirilaren hogeirako (edo bederatzirako) abestu ez
badu, edo hil egin da, edo gureak egin du”
(***) Zata arrunta: “…Te
daba cada susto…Bajabas
de noche de aquella cuadra
en verano y te salía de los
pies…Se paraba enseguida,
como que no sabe volar. Por
eso le llamarán engañapastores.” “Askotan izutzen zintuen…Udan ukuilutik gauen
irtetean hanketan izaten
zenuen…Berehala gelditzen
zen, hegan egiten jakingo ez
balu bezala. Horregatik deitzen zioten “engañapastores”
(Marino Gauna eta Alberto
López, Markiz)
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3.2.6. UGAZTUNAK

Ugaztunak ere oso garrantzitsuak dira, nahiz eta ugaztun
basati askoz ere gutxiago dauden hegazti basatiak baino.
Garrantzitsuak dira, alde batetik belaunaldietan zehar
zenbait ugaztun oso preziatuak izan zirelako ehizarako,
bereziki pobrezia garaietan. Bestalde, ugaztunen artean
zenbait harrapatzaile espezie daude, beti interesekoak
izan direnak arrazoi asko direla-eta. Karraskariak ere
badaude, eta horietariko batzuk kaltegarriak edo txarrak
direla uste da.
Ratón/Saguchu: Sagua. Sagu mota guztiak, baita lursaguak, satitsuak, eta abar ere.
Rata: Arratoia. Rattus generoa.
Micharro: Muxarra. Bereziki muxar grisari (Glis glis)
esaten zaio, inguruan gehiago daudelako; hala ere,
Markizko testigantza baten arabera, soro muxarrari ere
(Eliomys quercinus) horrela deitzen zaio. (*)
Ardilla: Katagorri arruntza. Sciurus vulgaris.
Topo: Sator arrunta. Talpa europaea.
Erizo: Triku arrunta. Erinaceus europaeus.
Corzo/Cabra: Orkatza. Capreolus capreolus. Animalia hau berriz ere agertu zen orain dela urte batzuk
eskualdean denbora luzean falta ondoren, eta hala,
Araba mendebaldetik etorri zen berriz ere. Bizilagunak
hasieran “cabra” edo “chiva” deitzen zioten, baina gaur
egun “corzo” esaten zaio.
Murciélago: Saguzarra. Kiroptero guztiak.
Conejo: Untxia. Orictolagus cuniculus.
Liebre: Erbia. Lepus europaea.

37

IZKIKO PARKE NATURALEKO AHOZKO ETA HIZKUNTZA BALIOAK

Comadreja/Paniquesilla: Erbinudea. Mustela nivalis.
Garduño: Lepazuria. Martes foina.
Fuina: Lepahoria. Martes martes.
Nutria: Igaraba arrunta. Lutra lutra.
Tasugo: Azkonar arrunta. Meles meles.
Gineta: Katajineta arrunta. Genetta genetta.
Gato de monte: Basakatua. Felis silvestris. (**)
Raposo: Azeri arrunta. Vulpes vulpes.
Lobo: Otsoa. Canis lupus.
Jabalí: Basurdea. Sus scrofa.
(*) Muxarra: “Hay dos clases: El micharro es como gris,
¿verdad? Y el otro es como pinto, negro y blanco. A éste
lo he conocido yo en Larrea”. “Bi mota daude: Muxarra
grisa bezalakoa da, ezta? Eta bestea orbanduna da,
beltza eta zuria. Hori ezagutu dut nik Larrean”.
Alberto López, Markiz.
(**) Basakatua: “Una vez, con Aniceto, se subió a un árbol viejo y había un gato de monte dentro. Salió justo
cuando él se asomaba y le salió por la cara. ¡Se llevó
un susto!”. “Egun batean, Aniceto-rekin, zuhaitz zahar
batera igo zen, eta basakatu bat zegoen barruan. Begira zegoela atera zen, eta susto ederra eman zion!”.
Jesus López de Lacalle, Urarte.
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3.2.7. BESTELAKO FAUNA
INTSEKTUAK

Abeja: Erlea. Europar erlea, Apis mellifera. Horrela
deitzen zioten baita ere erlauntzari edo eultzeari. Erlezainek erleei “gente” ere esaten diete.
Avispa: Liztorra. Vespa generoa.
Abejorro: Erlastarra. Bombus generoa.
Moscardón: Eulitzarra. Euli handiei horrela esaten
zaie, ziurrenik Lucanus cervus koleopteroei; hariztietan
asko egoten dira.
Sapo/Gardama: Beldarra. Beldar motaren bat.
Sapo de luz: Ipurtargia. Lampyris nocticulata.
Mariposa: Tximeleta
Polilla: Sitsa, gaueko tximeleta.
Caparra: Akainak. Akain mota guztiak; asko eta asko
daude Izkin.
Madalena/Pastorica: Marigorringoa. Coccinella septempunctata (*)
KRUSTAZEOAK

Cangrejo: Karramarroa. Tradizionalki karramarro europarra (Austrapotamobius pallipes), ia desagertu zen arte.
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GASTEROPODOAK ETA ANELIDOAK

Caracol: Barraskiloa.
Caraquilla: Karrakela.
Limaco: Barea.
Gusana: Lur zizarea.
ARRAINAK, ANFIBIOAK ETA NARRASTIAK

Rana: Igel berdeak eta arreak.
Zarrapo/Sapo zabal: Apo guztiak,
bereziki Bufo spinosus.
Rabocandil: Zapaburuak.
Culebra: Suge mota guztiak.
Sabandija: Zomorroa.
(*): “Madalena, cuéntame los dedos y échate a volar”.
“Madalena, kontatu nire atzamarrak eta egin hegan”.
Marigorringoari abesten zaio ( Marino Gauna eta
Alberto López).
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4. URARTEKO, MARKIZKO ETA ARLUZEKO TOPONIMIA
4.1. OHAR BATZUK TOPONIMIAN EUSKARAK DUEN
PRESENTZIARI BURUZ

Lan honetan agertzen diren herri guztiak (Urarte, Markiz
eta Arluzea) mende askotan euskaldunak izan dira.
Herritarrek euskaraz hitz egiten zuten, baina noizbait,
ziurrenik ere aldi batez gaztelaniarekin batera erabili
ondoren, hiztunen ahoetatik desagertu zen. Ikerlariek
uste dute hori XVIII. mendean gertatu zela.
Arabako Mendialdean euskara desagertzeko garrantzitsua
izan zen kokapen geografikoa eta orografikoa, frogatu
denaren arabera, leku oihantsu eta malkartsuenetan,
komunikazio bide nagusietatik isolatuen zeudenetan
eta gehienbat abeltzaintzan eta basoan lan egiten
zutenetan, euskarak gehiago iraun zuen bide nagusietan
edo bidegurutze historikoetan dauden haran zabaletako
herrietan baino. Toki batzuetan, hain zuzen, euskara
beste batzuetan baino hainbat belaunaldi geroago
desagertu zen. Horrenbestez, pentsa liteke Arluzean
euskarak luzeago iraun zuela zen Markizen baino, eta
batez ere Urarten baino, lotura argia baitauka Albaina eta
Pariza eremu irekiekin eta, gainera, Bernedo eta Ventas
de Armentiarekin.
Kopuruetara etorrita, honela laburbildu daiteke egoera:
toponimoen % 50 inguru euskal jatorrikoak dira.
Aurrekoarekin lotuta, ez dugu ahaztu behar eskualde
honetako euskal jatorriko toponimo guztiak XVIII. mende
aurretik sortu zirela. Hortik aurrera, ahozko euskara
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galdu ondoren, biztanleek gaztelaniaz sortu zituzten
toponimoak.
Labur-labur bada ere, alde honetako euskararen ezaugarriak
aipatu behar ditugu. Mendebaldeko euskara zen inolako
ezbaitik gabe, gaur egungo bizkaieraren antzekoa. Inguru
honetan “baltz” erabiltzen zen eta ez “beltz”, “barri” eta ez
“berri”, eta “haitz” gabe “atx” esaten zuten.
Bukatzeko, ingurukoen ikuspuntu historiko eta
hizkuntzakotik garrantzitsua (nagusientzat batik bat) den
zerbait aipatu behar da: euskara galdu ondoren, hainbat
belaunaldi iraun zuen prozesu baten ondorioz arbasoek
inoiz euskaraz hitz egiten zutelako kontzientzia bera
ere desagertu zen. Hori argi erakusten dute duela urte
batzuk inguru honetan ohikoak ziren “Hemen sekula ez
da euskaraz hitz egin” bezalako esaldiek. Hala ere, azken
urteetan belaunaldi berriak ikuspegi hori aldatzen ari
dira. Edonola ere, aurreko esaldia prozesu mental logiko
baten ondorioa da: nagusiek oroimenean atzera egiten
dute eta ez dute gogoratzen familian edo bizilagunek
euskaraz hitz egiten zutenik, ezta nagusienek ere (XIX.
mendean jaiotakoek), eta, beraz, ondorioztatzen dute
ez dela sekula euskaraz hitz egin. Hala ere, ikerketa
historikoaren eta toponimiaren arabera, justu kontrakoa
da. Adineko pertsona batek, nahiz eta oso zaharra izan,
gogoan izan dezakeen aldi historikoa oso motza da auzi
hau ebazteko.
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4.2. URARTEKO TOPONIMIA

Urarteko inguruak, 1940-60.
Argazkilaria Gerardo López de Guereñu.
Arabako Lurralde Historikoko Agiritegia. ATHA-DAF-GUE-3804

Landa: Euskaraz esanahi oso argia duen toponimoa.

Lucía: Toponimo honekin nahastea erraza da, emakume
izenean pentsatzen baita askotan. Hala ere, ziurrenik euskarazko “luzea” hitzetik dator.

El Carrascal: Ametza (almez, Quercus pyrenaica) edo
erkametza (roble carrasqueño, Quercus faginea)
dauden tokietan zurbeltz (Quercus rotundifolia) baso
txikia egoteak arreta handia deituko zuen, lekuari izena
jartzeko bestekoa.
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Bizcarra: Toponimian “bizkar” hitzak “malda” edo
“muino” esan nahi du.
Mendigorria: “Mendi” eta “gorria” hitzekin sortutako
toponimoa. Gorriak normalean “soil” esan nahi du.
Ziurrenik zuhaitzik gabeko eremua da, baina baliteke
gaur egun bertan landaredia asko egotea. Ez dugu ahaztu
behar euskal toponimoek leku baten ezaugarriei buruzko
datuak ematen dizkigutela XVIII. mende aurretik (garai
horretan desagertu zen ahozko euskara herri horietan).
Mendandia: Berriz ere “mendi” agertzen den toponimoa,
“handia” hitzarekin batera. “Mendi handia”. Toponimiari
dagokionez, “mendi” ez da bakarrik mendi edo goragunea
izaten, normalean “basoak” izaten baitira. Gaur egun ere,
bertako biztanleek gaztelaniaz “monte” esaten dutenean
esanahia “basoa” (“bosque”) da, eta azken hitz hori sekula
ez dute erabiltzen.
Artezila: Lehenengo elementua “artea” izan daiteke.
Hala, “zil”, “zilegi” hitzarekin lotuta egon daiteke.
Cortín ((r)(e)n hegala): “Cortín” hitza oraindik ere maiz
erabiltzen dute Arabako Mendialdeko nagusiek. “Korta”
hitzetik dator. Tradizionalki mendian txerriak gordetzen
ziren aterpea zen, udazkenean “mendira eramaten
zirenean haritzen larrea jatera”.
Larrautia: Ezin izan dugu termino honen esanahia argitu.
Hitz elkartua da, “larra” hitza duena hasieran.
Torcas (femeninoa eta plurala): Jatorri latindarra duen
hitza, eta hauxe esan nahi du: “Lursailaren sakonune
zirkularra, ertz malkartsuak dituena”.
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Chojica (femeninoa eta singularra): Arabako Mendialdean
maiz erabili izan da “choja” hitza “etxola” adierazteko.
Hala, mendian egindako eraikuntzak dira, udazkeneko
migrazioan pagausoen zain egoteko.
Larraurena: Berriz ere “larra” hitza agertzen da. Ezin
izan dugu gehiago sakondu.
Bardal (maskulinoa eta singularra): “Barda” hitza
Arabako gaztelanian erabiltzen da, eta ziurrenik “abar”
hitzarekin lotura du. Oraindik “abarras” deitzen zaie sua
pizteko adar finei. “Bardal” beraz, adaxka eta adar asko
dauden lekua da.
Belabia: Ziurrenik toponimo horren jatorria euskaran
dago, baina ez da erraza bere jatorrizko esanahian
sakontzea.
Ascorri: Euskal jatorria duen beste toponimo bat. “Atx” eta
“gorri” hitzek osatzen dute, eta termino toponimikoetan
maiz “soilgune” esan nahi du: “Haitz soila”. Haitz horretan
batzen ziren bederatzi herriek osatutako komunitateko
kideak, bai Arabakoak, bai Trebiñuko Konderrikoak ere.
Hauek ziren herriak: Urturi, Kinta, Rituerto (XVII. mende
hasieran desagertu zen), Markiz eta Urarte (Arabakoak),
eta Albaita, Paritza, Bajauri eta Obekuri (Trebiñuko
Konderrikoak). Bilera maiatzaren 3an izaten zen.
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4.3. MARKIZKO TOPONIMIA

Markiz, 1940-60. Argazkilaria Gerardo López de Guereñu,
Arabako Lurralde Historikoko Agitegia. ATHA-DAF-GUEREÑU-2307

Orkiza: Euskal jatorria duen toponimoa, esanahi argia
duena: “Urkidia”. “Urki” hitzak eta “tza” ugaritasun
atzizkiak osatuta dago. “Urkiza” eta “Orkiza” aldagaia
toponimoak Arabako Mendialdean asko errepikatzen
diren toponimoak dira.
Zabala: Euskaraz “zabal” adjektibo bezala erabiltzen da
nagusiki, baina aurreko garaietan eta eremu orografikoan
izen bezala erabili zen, “zelaia, zabaldia, lautada”
adierazteko.
Turribalza: Euskal jatorria duen toponimoa, esanahi
argia duena: “Iturri” eta “baltza” hitzek osatzen dute,
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beraz: “Iturri beltza”. Ahozko euskara desagertu ondoren,
Arabako Mendialdean ohiko moduan “iturri” “turri”
bihurtu zen: “turrioz” (iturri hotz), turizar (iturri zahar),
etab. Ziurrenik “baltz” hitza zoruaren kolore iluna
adierazteko erabili zen iturburu inguruan.
Gurtatia: Euskal fonetika argia duen toponimoa, edo
gutxienez, jatorri latindarra gertagaitza duena. Hala ere,
ezin izan dugu gehiago jakin.
Sarria: Uribe Kosta eskualdean, Bizkaiko mendebaldean,
“sarri” hitzarekin lotutako hainbat toponimo eta abizen
daude. Esanahia “abaro lekua” da, hau da, zuhaitz
asko dauden leku itxia, ganaduak abaro egiten duena
eguralditik babesteko, bero handitik edo euri gogorretatik.
Gaur egun euskal eremu horietan erabiltzen ez den
hitza da. Gure eskualdera itzuliz, gaur egun nagusiek
leku horiei “asestadero” esaten diete, baina belaunaldi
aldaketarekin eta mendiaren erabilera aldaketekin hitz
hori ia desagertu egin da.
Asunsa: “Asun” hitzak eta “tza” ugaritasun atzizkiak
osatuta hau da, “asundegia”. “Asuntza” toponimoa
Urkiolako Santutegiko Anbotorako igoeran dagoen iturri
bati lotuta dago.
Cazarro: Eskualde honetan “cazarro” deitzen zitzaien
erditik moztutako eta hustutako enborrei, ura leku batetik
bestera garraiatzeko erabiltzen zirenei edanleku bezala.
Lugurria: Euskal jatorridun toponimoa, ziurrenik “lur”
eta “gorria” hitzek osatutakoa (toponimian nagusiki
“soila” esan nahi du).

47

IZKIKO PARKE NATURALEKO AHOZKO ETA HIZKUNTZA BALIOAK

Curcubasa: Ziurrenik jatorrian “kukubaso” izango zen,
“kukur” eta “baso” hitzek osatutakoa. “Kukurraren mendia”.
Zocozabala: Beste euskal toponimo bat, “zoko” eta
“zabala” hitzek osatutakoa: “Zoko zabala”.
Arenandia: Hibrido bat da, “arena” hitzak eta “handia”
adjektiboak osatutakoa: “Hareatza”.
La Majada: Eremuko ia herri gehienek “majada”
gaztelaniako toponimoa dute, “ganadua jasotzeko lekua”
esan nahi duena.
La Dehesa: Ganaduarekin lotutako beste gaztelaniazko
toponimo bat, inguruan ohikoa dena. Animalientzako
larreek eta zuhaitz banakatuek (gure eremuan normalean
haritzek) osatutako lursailak dira, normalean su egurra,
ezkurrak eta abar lortzeko. Toponimo oso interesgarria
da historiari dagokionez, lursailaren paisaia eta
erabilera adierazten baititu argi eta garbi, gaur egun
Extremadurako eta Andaluziako zenbait eremuetakoak
direnak hain zuzen ere nagusiki. Jakina da lehen ezkur
larreak alokatzen zirela txerri ganaduentzat, Iberiar
Penintsulako beste leku batzuetatik zetozenentzat.
Recascana: Hiru euskal elementu hauek osatutako toponimoa:
“Erreka” ,“atx” eta “gana”: “Errekako haitzaren gaina”.
Mandicibidea: “Dehesarekin” gertatzen den bezala,
toponimo honek ere iraganera eramaten gaitu. Ziurrenik
“mando” eta “bidea” hitzek osatutakoa da, hau da,
“mandoen bidea” edo “mandazainen bidea”.
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Barranco Maguillo: “Maguillo” esaten zaio sagarrondo
makatzari.
Recagacha: “Erreka” eta “atxa” hitzek osatutako euskal
toponimoa: “Errekako atxa”.
Marizurieta: “Mari” emakume izena nahikoa ohikoa da
arabar toponimian. Anbotoko Damaren izena da, kristau
aurreko pertsonaia mitologiko femeninoa, euskal kulturan
erro sendoak dituena. Marik Ama Lurra mamitzen du,
naturaren eta natura osatzen duten elementuen erregina
da. Ustearen arabera, zenbait bizitoki zituen, bereziki
haitzuloak, eta batetik bestera ibiltzen zen. “Marizurieta”
toponimoa “Mari” eta “zuri” hitzek eta “-eta” atzizkiak
osatuko lukete, hau da , “Mari zuriaren lekua”.
Arizulo: Euskal jatorridun toponimoa, “Mari” pertsonaia
mitologikoarekin lotuta egon daitekeena baita ere.
Beharbada jatorrian “Marizulo” izango zen, “Mari” eta
“zulo” hitzek osatuta, esanahi honekin: “zuloa, ezkutalekua,
beharbada haitzulo txiki bat: Mariren kobazuloa”.
Lazagorria: Zenbait euskal hitzek osatuta dago, hauek:
“Ira” + “-tza” atzizkia + “gorria”: “Iraleku gorria”.
Toponimo horrek Izki mendietako leku zehatz bati
erreferentzia egiten dio, historikoki garrantzia handia
izan duena, hau da, Irazagorria edo Izki Behekoa
komunitatea, zortzi herri hauek osatutakoa: Arluzea,
Markiz, Kinta, Rituerto (desagertua), San Romás, Korres,
Maeztu eta Apellaniz. Ezkerran komunitatean ez bezala
(presidentetza txandakatu egiten zen herri guztien
artean), Irazagorria komunitatean perenne moduan
finkatuta zegoen Apellanizko mendiko alkatean.  
49

IZKIKO PARKE NATURALEKO AHOZKO ETA HIZKUNTZA BALIOAK

Lacobalza: Lagran hurbileko herrian toponimo bera
aurkitu dugu. “Laku” eta “baltz” hitzek osatutakoa da.
Beraz, “laku beltz” bati erreferentzia egiten dio, ziurrenik
ur oso iluna zuena lurra dela-eta. Fenomeno hori
ohikoagoa da pagadietan.
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4.4. ARLUZEKO TOPONIMIA

Arluzea, 1940-60. Argazkilaria Gerardo López de Guereñu,
Arabako Lurralde Historikoko Agiritegia ATHA-DAF-GUEREÑU-468

Arluzek lursail asko ditu, eta horrenbestez, baita
toponimo asko ere. Hala ere, aurretik esandakoari jarraiki,
kasu honetan bizilagunek “Izki” deitutako eremuari
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erreparatuko diogu, ez perimetro osoari, ezta Izkiko Parke
Naturaleko eremu guztiari ere. Horrek nahikoa murrizten
du espazioa, Arluzek hegoaldean eta hego-ekialdean
baitu lur gutxien.
Urteta (beste batzuk Ortueta): Ziurrenik jatorria “ortu”
izenean eta “-eta” atzizkian dago: “Ortuak”.
Chaparral: Tradizionalki eskualde honetan “chaparro”
deitu izan zaie tamaina eta diametro gutxiko haritzei.
Mendia: Aurrekoetan adierazi bezala, “mendia” ez da
bakarrik gaina edo muinoa, baizik eta “basoa”.
Achuriaga: Euskal jatorria duen beste toponimo bat.
“Atx” + “zuri” + “-aga” atzizkiak osatutakoa. Ondorioz,
esanahia “Haitz zuriak” da.
Turrigacha: “Iturri” eta “atxa” hitzek osatzen dute:
“Iturriaren haitza”.
Mandicibidea: “Dehesarekin” gertatzen den bezala,
toponimo honek ere iraganera eramaten gaitu. Ziurrenik
“mando” eta “bidea” hitzek osatutakoa da, hau da,
“mandoen bidea” edo “mandazainen bidea”.
Izkibidia: Euskal toponimoa, “Izki” izen propioak eta
“bidia” izenak osatutakoa, jatorrian beharbada “bidea”
izango zena, beraz: “Izkiko bidea”.
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6. ERASKINAK:
TOPONIMOAK ORO HAR
URARTE, MARKIZ Y ARLUZEA

Iturria: Jose Antonio González Salazar (1986)
Cuadernos de toponimia 2, Montaña Alavesa
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