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“Nekazari, gizandi bati irudi soroan zut.
Bejondeizula zuri!” X. Lizardi

Esku artean duzun gida liburu hau, Arakilgo Udala bertako barietateak 
eta biodibertsitatea berreskuratze, zaintze eta balorean jartze aldera 

egiten ari den lanaren emaitzaren zati bat duzu.

Nekazal biodibertsitatearen galerak, nekazaritza, elikadura, ekosistema, 
lurra eta gizakia berarentzako suposatzen duen mehatxu izugarriaren 
aurrean, gure hazitxoa jarri nahi izan dugu, bertako ondare biokulturala 

berreskuratu eta zabaltzeko konpromezua hartuz. 

Gure nahia, jasotako ezagutzaren bitartez, nekazaritza eredu desberdin 
bati bide egitea da. Lurra eta gizakia bera, erdigunean jarriko dituen eta 

errespetua ardatz izanen duen nekazaritza eredu bati, alegia. 

Esker mila Sakanako Garapen Agentzia, Arrea Agroecología, Sakanako 
Udalak eta batez ere, Arakilgo nekazari eta herritarroi. 

Oihana Olaberria Jaka,
Arakilgo Udaleko Alkatea.
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Sarrera
Arakilen Bertako Barietateak-Semillas de Biodiversidad proiektuaren barruan egindako landa-lanaren zati bat 
aurkezten dugu hemen. Tokiko nekazal barietateak (fruta arbolak eta barazkiak) bilatu eta aurkitu dira, eta hauen 
erabilerarekin lotutako nekazal-ezagutza bildu da.
Honakoa tokiko agro bioaniztasuna, nekazal kultura eta ondarea berreskuratu eta balioan jartzeko gauzatzen ari 
garen proiektuko ekintzetako bat da, landa-garapen endogenoko estrategia partehartzaile gisa. Helburu nagusia, 
iraunkortasunean eta gertuko merkaturatze sareetan oinarritutako eskala txikiko nekazaritza eredu baterako 
baliabide dibertsifikatuak eskaintzea da.
Premiazkoa da nekazaritza- eta kultura-ondarea berreskuratzea eta balioa ematea; bestela, oso denbora gutxian, 
betiko galduko da. Ez dugu ahaztu behar bioaniztasunak eta ezagutza guzti hauek, lurraldearen kudeaketa 
arrazional eta eraginkorrerako baliabideak emateaz gain, gure elikadura bermatzeko duten garrantzia.
Biodibertsitatearen galera da gaur egun dugun arazo larrienetako bat. Nekazal bioaniztasunaren kasuan 
(elikatzen gaituzten espezieak eta barietateak), FAOren arabera, %75 desagertu egin da XX. mendean zehar,  
nekazaritza industrial modernoaren hedapenaren ondorioz batik bat. Izan ere, urte horietan, nekazaritza alde 
batera utzi da, sektorea eraldatu egin da eta biztanleriak herriak utzi ditu, eta horrek barietate tradizionalak 
eta lurra modu tradizionalean nola landu ahaztea ekarri du. 
Ezagutza ekologiko tradizionalaren eginkizuna funtsezkoa da biodibertsitatearen kontserbazioan, eta horre-
la biltzen da nazioarteko hainbat tratatutan, hala nola, Aniztasun Biologikoaren Hitzarmenean edota Natur 
Ondarearen eta Biodibertsitatearen Estatuko Legean.

Nola egin da lan hau?
Lana nekazari eta baratzezainei egindako elkarrizketen eta landa-bisiten bidez egin da batez ere. 
Hainbat motatako 72 elkarrizketa egin zaizkie Arakilgo 53 pertsonari. Ezinbesteko informatzaile klabeak bilatu 
dira: gehienetan adineko pertsonak, inguruko biztanleak, nekazaritza jakinduria dutenak eta bertako barietate 
batzuk ezagutu edo gorde izan dituztenak. Informazio gehiena eman digutenak 75-80 urtetik gorako pertsonak 
izan dira.
Arbolen kasuan (fruta-arbolak, fruitu lehorrak, mahatsondoak, etab.), gutxienez 80 urte daramatzaten barietate 
edo zuhaitzei buruz galdetu dugu. Baratzeko barietateen kasuan, berrogeita hamar urte baino gehiagoan hemen 
erein izan diren haziak bilatu ditugu.
Nabarmena da ibarrean nekazaritzako ezagutza tradizionalaren galera. Joan den mendeko hirurogeiko hamarka-
datik aurrera tokiko barietateak erabiltzeari utzi zitzaion eta dibertsifikazioan oinarritutako nekazaritza-eredua 
galdu zen. Abandonu horren emaitza, hain zuzen ere, barietate askoren tokiko izenak, ezaugarriak edota erabile-
rak memoria kolektibotik ezabatzea izan da. Hala ere, zorionez, oraindik bizi dira ingurunea modu tradizionalean 
kudeatzen jarraitu duten eta nekazal kultura gorde duten adineko pertsona batzuk. 
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Bildutako informazioa
Gidaliburu hau, funtsean, tokiko barietateei lotutako Arakilgo nekazaritza-ezagutzaren bilduma bat da.  
Elkarrizketatuek emandako datuekin eta landa-lanarekin, barietate bakoitzari buruzko informazioa osatu da.
Hona barietate bakoitzaren inguruan jaso ditugun datuak: 
• Izena: herrian emandako tokiko izena, eta datu hori jaso ez dugunean, jabearen etxearen izena, edo emandako 
nahiz familiaren ezaugarriren bat aipatu dugu. Zenbait sinonimia (herrien arteko izen desberdinak aldaera 
bererako) eta homonimia (izen bera ezaugarri komun batzuk dituzten barietate desberdinetarako) aurkitu dira.
• Herria: Orain arte haziak edo landareak aurkitu eta aipatuak izan diren Arakilgo herriak.
• Informatzaileek barietate bakoitzaren ezaugarriei buruz egindako deskribapena: fruituari, zaporeari edo 
beste datu agronomiko batzuei buruz egindako deskribapena. Erantzun horiek barietateen landa-behaketarekin 
osatu dira. 
• Heltze eta kontsumitzeko garaia (kasu batzuetan bat datoz).
• Aipatu diren erabilera tradizionalak, elaborazioak, etab.
• Barietate bakoitzaren inguruan bertakoek emandako balorazioa.
• Barietatearen jatorria: nondik etorri zen, nork ekarri zuen.
• Egungo kontserbazio-egoera: aurkitutako aleen kopurua, zer egoeratan dauden. Mehatxatuenak eta, aldi 
berean, balorazirik onena dutenak berreskuratzea lehenetsiko da.
• Barietatea berriz sartzeko aukera: zenbait barietatetan, hauek berriz landatzeko eta mantentzeko interes 
berezia zehaztu dugu, balorazio, ezaugarri edo garrantzi kulturalagatik. 
Komatxo artean eta etzanda, informatzaileek emandako erantzun literal batzuk agertzen dira. Ahal izan den 
guztietan, letra etzanez markatutako tokiko hitzak eta terminoak erabili dira.

Emaitzak
Orain arte hamahiru espezietako hirurogeita hamar barietate desberdin aurkitu dira. Kopuruak nabarmen 
gainditu ditu gure aurreikuspenak, batez ere fruta-arbolen eta beste egur-barietate batzuen kasuan, bertan 
iraun duen biodibertsitatea izugarria baita, eta bereziki deigarria udareondoen kasuan. 
Aitzitik, baratze-barietate gutxiago topatu ditugu, oso gutxi baitira hazitegiak egin eta haziak urte batetik 
bestera gordetzen dituztenak. Hala ere, interes handiko hainbat barietate agertu dira. 

Arbasoengandik jasotako bioaniztasuna zaindu eta nekazal 
ezagutza gordetzeari eutsi dioten Arakilgo pertsona guztiei 
eskeinia.
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Izena Apaizaren Udare Handia

Herria Egiarreta.

Deskribapena Oso udare handiak dira, eta azal berdea eta leuna dute. 
Mami sendokoak eta urtsu samarrak dira. Oso gogorrak dira bildu eta 
denbora-tarte bat pasatu arte: “Kosk egiteko hortz zorrotzak behar dira”.
Oso zapore ona dute. 
Ez dute inolako zainketarik jasotzen, ez dira inausten, eta ez zaie inolako 
tratamendurik ematen. 
Nahiz eta zaindu ez, "Urtero ekartzen dute fruitua, ez dute inoiz hutsik egiten". 
Fruitua oso sanoa da, “ez dute gaitzik izaten eta gutxitan jotzen die harrak”.

Heltze eta 
kontsumitze 
garaia

Azaroaren hasieran hasten dira biltzen, "Negu bete-betean". Egoera onean irauten 
dute ekainera arte; leku freskoan hedatu behar dira, ganbara edo etxabe batean, 
lastoaren edo kartoi baten gainean. 
Neguko udareen taldekoa da

Aipatutako 
erabilerak

Freskoan jaten dira, biltzen direnetik, aste batzuk ontzen utzi, eta udararte 
irauten dute. Labean erreak ere prestatu daitezke.
Baita ardotan egosita ere. 

Bertakoen 
balorazioa

Oso baloratuak dira zaporeagatik eta fruituaren itxura onagatik, ez baitute 
akatsik edo orbanik izaten, eta, gainera, ez zaielako harrik ateratzen. Halaber, 
jendeak gustukoak ditu denbora luzean gorde eta urtero biltzen direlako. 

Barietatearen 
jatorria

Apaizaren batek ekarriko zituelakoan daude. 
Jakin badakite orain dela ehun urte baino gehiago daudela herrian. 

Kontserbazio 
egoera 

Hiru ale aurkitu dituzte bi baratzetan. 
Nahiz eta oso zaharrak izan, nahiko ondo mantentzen dira. 

Udareondoak
((Pyrus communis))
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Barietatea berriz 
sartzeko aukera

Oso barietate interesgarria da, eta merezi du berreskuratzea; izan ere, oso 
gogorra eta emankorra da, luzaroan gordetzen da, eta jende askoren gustuko 
zaporea du.

Oharrak Oso preziatuak dira adineko pertsona batzuentzat, eta egun biltzen eta 
kontsumitzen jarraitzen dituzte. 
Informatzaileek bereziak direla diote, ez baitituzte beste inongo herritan ikusi. 
1927-1934 denboraldiko ortoargazki historikoetan agertzen dira jada. 
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Izena Abuztuko Ama Birjin Udarea

Herria Aizkorbe.

Deskribapena Fruitua tamaina ertainekoa da, eta ontzen denean, 
kolore hori-berdexka hartzen du. “Herdoila" 
(russeting) ateratzen zaio azalaren hainbat zatitan.  
Pedunkulu luzanga du.

"Oso zapore ona dute,eta urtsuak eta gozoak dira".
Fruitu ugari ematen ditu, eta ia urtero.

Heltze eta 
kontsumitze garaia

Udan ontzen da, abuztuaren erdialdean.
Denboraldian kontsumitzen dira, ez dira gordetzen.

Aipatutako erabilerak Freskoan kontsumitzen dira.

Bertakoen balorazioa Oso ona. 

Laborearen 
zaintzak

Orain arte aipatutako fruta mota gehienekin egin dugun bezala, udareondo 
honen kasuan ere nabarmendu behar da ez duela ez tratamendurik, ez 
zaintzarik behar; izan ere, barietate zaharra denez gero, oso gogorra da 
eta oso emankorra, barietate modernoen aldean. 

“Ez dira batere zaintzen”.
Lursailean ganadua sartzen dute belarra aprobetxatzeko, eta horri esker, 
landare estalkia ez da asko handitzen. 

Barietatearen 
jatorria

Ezezaguna. 
Arbasoren batek landatuko zuela uste dute. 
Garbi dute udalerrian gutxienez duela 150 urtetik dagoela. 

Kontserbazio 
egoera 

Barietatearen zuhaitz bakarra aurkitu da, eta gainera zahartuta dago.

Barietatea berriz 
sartzeko aukera

Barietatea interes handikoa denez gero, merezi du inguruan berriz sartzea. 
Oso zapore ona izateaz gain, oso emankorra eta gogorra da. 
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Izena Neguko Udarea

Herria Etxeberri.

Deskribapena Tamaina ertainekoa da, eta kolore hori-marroixka du. Txorten motza eta 
zabala dauka.
“Lehen arbolak gehiago zaintzen ziren, adibidez, metro eta erdiko tartean karea 
ematen zitzaien inurririk igo ez zedin. Halaber, fruta arboletan burdina zati 
bat sartzen zen eta onura handia egiten zien”.

Heltze eta 
kontsumitze garaia

Irailaren amaiera eta urria bitartean heltzen dira. 
Bildu ondoren, denbora luzean irauten dute. 

Aipatutako 
erabilerak eta 
bertakoen balorazioa

Freskoan kontsumitzen dira.
Ondo baloratuta daude. Oso urtsuak dira.

Kontserbazio egoera Ale bakarra dago, baratze batean aurkitua. Zaharkitua dago. 
Badirudi herrian ez dagoela gehiagorik.

11 



12

Izena Udare Txikiak

Herria Egiarreta.

Deskribapena Udako udarea.
Txikia da eta azal horia du. 

Heltze eta  
kontsumitze garaia

Abuztu amaieran heltzen dira.
Ez dute denbora luzean irauten. 

Bertakoen 
balorazioa eta 
aipatutako erabilerak

Zapore onekoak dira. 
Freskoan kontsumitzen dira, baita kontserban ere, almibarretan. 

Barietatearen
jatorria

Larunbe, senide baten etxetik ekarri zuten, duela 100 urte baino gehiago. 
Informatzaile baten aitonak txertatua da.

Kontserbazio egoera Zuhaitz bakarra dago, baratze batean.
Zahartuta dago. 
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Izena Apaizaren Udareondo Berantiarra

Herria Errotz.

Deskribapena Oso zapore ona dute, eta urtsuak eta itxura onekoak dira. Tamaina ertaina 
dute, kolore berde-horixka, azal leuna. Oso sanoak dira. 

Heltze eta  
kontsumitze garaia

Irailean heltzen dira. Freskoan kontsumitzen dira batez ere. Hainbat etxetan 
lotu eta sabaitik zintzilikatzen zituzten, neguan zehar kontsumitzeko.

Aipatutako 
erabilerak eta 
bertakoen balorazioa

Freskoan jaten dira.
Oso estimatuak dira, zaporeagatik, itxuragatik eta gaixotasunik ez dutelako. 

Kontserbazio egoera Arbola bakarra dago, abandonatua.

Barietatea berriz 
sartzeko aukera

Zonaldean landatzeko barietate interesgarria, bere zaporea, itxura eta 
“rustizitateagatik”.

13 
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Tokiko izena San Joan Udareak

Zein herritan
aurkitu dugun

Izurdiaga.
Hainbat herritan desagertutzat jo dute barietate hau (Ihabar, Egiarreta, 
Satrustegi). 
Barietate bat baino gehiago daude izen horrekin (homonimoak). Fruitua 
desberdina da barietatearen arabera, baina guztiak ekain amaieran heltzen 
dira, Sanjoanetan, eta denak txikiak dira. 
(Aparte deskribatzen da Hiriberriko San Joan udarearen beste barietate bat, 
aipatutakoak ez beste ezaugarri batzuk dituena).

Deskribapena Txikiak dira, eta azal iluna dute.

Heltze eta 
kontsumitze garaia

Ekainaren amaiera eta uztailaren hasiera bitartean heltzen dira. Freskoan 
jaten dira, ez dira gordetzen.

Aipatutako 
erabilerak eta 
bertakoen balorazioa

Gaur egun ia ez dira ez biltzen, ezta kontsumitzen, baina oso zapore 
onekoak direla aipatzen digute.

kontserbazio egoera Arbola bakarra dago, lantzen ez den baratze batean. 
Zahartuta dago.

14
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Izena

Herria Izurdiaga.

Deskribapena Udareak handiak eta  
gogor samarrak dira.
Ia urtero ematen du.

Heltze eta 
kontsumitze 
garaia

Udazkenean.

Aipatutako 
erabilerak
eta bertakoen
balorazioa

Zapore onekoak direla 
esaten dute, baina orain 
dela urte asko utzi zioten 
bertakoek kontsumitzeari. 
Oso altu daudenez, jendea 
ez da haietara iristen, eta 
ondorioz, lurrera erori, 
kolpatu eta usteldu egiten 
dira.

Kontserbazio 
egoera 

Arbola bakarra dago, 
baratze batean.
Tamaina ikusgarria du.
Zahartuta eta erdi 
abandonatua dago.

Lakunzano Etxeko Udareondo Handia

15 
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Izena Sagues Etxeko Udako Udareondoa 2

Herria Hiriberri.

Deskribapena Udako udarea, gozoa, mamitsua, ertain-handia. Azal horia du eta zarakar 
gorria jartzen zaio, eguzkiak ematen dion tokian.
Oso ikusgarriak eta sanoak dira. 

Heltze eta 
kontsumitze garaia

Udan, uztailaren erdialdetik abuztura arte.

Aipatutako erabilerak 
eta tokiko balorazioa

Freskoan kontsumitzen dira. 
Oso ondo baloratua dago, zaporeagatik, itxuragatik eta zaindu gabe ere 
gaixotasunik ez duelako. 

Barietatea berriz 
sartzeko aukera

Zonaldean landatzeko barietate interesgarria, bere zaporea, itxura eta 
izurriteekiko duen erresistentziagatik.

Kontserbazio egoera Bi ale aurkitu ditugu, elkarren ondokoak. Zahartuta daude, baina nahiko 
ondo kontserbatuta.

16
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Izena Juanmillarena Etxeko Udarea

Herria Satrustegi.

Deskribapena Udare luzangak, tamaina ederrekoak, 
atzealdeko kolorea horia da, zati 
marroiekin, “herdoila” (russeting).
Oso zapore ona dute, oso gozoak, 
“gozo-gozoak dira”.

Heltze eta kon-
tsumitze garaia

Abuztuaren amaiera eta irailaren 
hasiera bitartean ontzen dira. Onduta 
jaten dira. Ez dira gordetzen.

Aipatutako 
erabilerak eta 
tokiko balorazioa

Freskoan kontsumitzen dira.
Oso onak dira, zaporeagatik eta 
produktibitateagatik.

Kontserbazio 
egoera 

Ale bakarra aurkitu da. Zaharra da, 
baina nahiko ondo kontserbatuta 
dago. 

AURKITUTAKO BESTE 
UDAREONDO BATZUK

Apaizaren Udare Txikia, Egiarreta

Neguko Udareondoa, Egiarreta

Urkilako Udareondoa, Izurdiaga 

Loperena Etxeko Udareondo 
Goiztiarra, Ihabar

Loperena Etxeko Udareondo 
Berantiarra, Ihabar

Sagues Etxeko Neguko Udarea, Hiriberri

Sagues Etxeko Udaroendo Handia, Hiriberri

Sagues Etxeko Udako Udarea 1, Hiriberri

Sagues Etxeko San Joan Udarea, Hiriberri

Apaizaren Udare Goiztiarra, Errotz

Carrero Etxeko Kanpai Udarea, Errotz

Carrero Etxeko Bigarren Udareondoa, Errotz

Carrero Etxeko Egur Udareondoa, Errotz

C. Etxeko Edukinontzietako 
Udareondoa, Errotz

Ibaiondoko Neguko Udarea, Errotz

Erdiko Udareondoa, Errotz

Izkiñako Udareondoa, Errotz

Hilerriko Udareondo Handia, Aizkorbe
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Aranondoak 
((Prunus domestica))

Izena Berazaren Aranondoa

Herria Egiarreta.

Deskribapena Ertain-handia da, biribilkara, eta azal urdin iluna du, 
argizari zuri askorekin (pruina). 
Oso zapore ona dute, garraztasun puntu batekin. Hori dela eta, 
oso zaporetsuak dira. 
Oso emankorrak dira: urtero eta kantitate handian ematen dute.

Heltze eta 
kontsumitze garaia

“Abuztu bukaeran heldu dira”.

Aipatutako erabilerak Oso onak freskoan kontsumitzeko, baita marmeladan ere. 

Bertakoen
balorazioa

Oso estimatuak dira, zaporearengatik bereziki. Bakarren batek “onenak” 
direla dio. 
Haurtzaroko oroitzapenak ere aipatzen dituzte. Garia jotzeko denboran, 
haurrak aranak hartzera joaten ziren, ondu gabe egon arren. 

Laborearen
zainketa

Ez dira ia zaintzen: aldian behin inausi eta inguruko belarra segatu baino ez 
da egiten. 

Barietatearen 
jatorria

Pertsona bat aipatzen da (Jose Beraza) bere arbolako aldaxkak edo “hijueloak” 
herrikoen artean banatu omen zituena. 

Kontserbazio 
egoera 

Bi arbola aurkitu dira, etxe batean eta baratze batean. Gainera, pertsona 
batek horietako batzuk landatu ditu mendian: “baten bat jateko han barrena 
nabilenean”.

Barietatea berriz 
sartzeko aukera

Interes handiko barietatea ekoizpenerako, zaporeagatik, ontze  
erdi-berantiarrekoa delako eta oso itxura ona dutelako. 

Oharrak Barietate hau ugaltzeko ama landarearen aldaxkak erabiltzen dituzte batez 
ere, ez dute txertatzen. 
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Izena Klaudia Arana 

Herria Etxarren. 

Deskribapena Klaudia arana, kolore berdea eta tamaina ertainekoa. 
"Ontzear dagoenean, oso ondo erdibitzen da, eta hezurra erraz 
bereizten da".
“Arbolan utziz gero, aranpasa bihurtzen da, azukre ugari duelako”
Mentu bidez txertatzen da, basaranondoaren oinean,  
martxo-apirilean. 
Eskolan zegoen antzinako aranondo batetik dator. 

Heltze eta 
kontsumitze garaia

Abuztuaren hasieran.

Aipatutako 
erabilerak eta 
tokiko balorazioa

Freskoan eta marmeladan kontsumitzen dira. 
“Izugarri ona da, gozoa, gogorra eta sendoa”.

Kontserbazio 
egoera 

Bi ale aurkitu ditugu. 
Badirudi besteren bat geratzen dela. 

Oharrak Errotzen Klaudia motako antzinako barietate bat aurkitu da; 
bertakoek egiten duten deskribapenaren arabera, barietate 
honen antzekoa da.
Gauza bera gertatzen da Hiriberriko beste Klaudia motako 
aranondo batekin. Honela deskribatzen dute: “bertako Klaudia, 
beti-betikoa”. Aranik onena dela diote. Uztailaren amaiera eta 
abuztuaren hasiera bitartean heltzen dira. Berdea da, tonu ho-
rixkekin. Jabeak dio barietate hau Zuatzun ere aspalditik bazegoela. 

Aizkorben bada beste mota bateko Klaudia okarana, honako hau 
ordea, heltzean, berde-horixkakoa eta tamaina ertain-handikoa da.
Azkenik, Ihabarren, beste Klaudia zahar bat badago, uztailaren 
erdialdean heltzen da, oso zapore gozoa du eta urtero ekartzen du.
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Izena Pelotxak, Polotxak, Pelosak

Herriak Izurdiaga (pelotxak), Aizkorbe (pelosak), Etxarren (pelotxak, polotxak), 
Urritzola (pelosak). 

Deskribapena Izurdiaga: “Basarana eta aranondoaren artean dago. Beltzaskak dira, urdin 
ilunak, ez oso handiak; onduta daudenean oso onak dira. Asko ematen dute, eta 
ia urtero, aurten ez. Klaudiak sarriago egiten du huts”.

Aizkorbe: Iluna da, biribila, txikia “gereziak bezalakoak dira, ia beltzak jartzen 
dira”. Garratz samarrak dira, baina “ontzen direnean, oso onak dira. 
Irurtzungo haurrak eta guzti etortzen ziren biltzera”, “Arbolak asko handitzen 
dira. Mozten direnean, aldaxka asko ateratzen zaizkie”.

Etxarren: “Biribilak eta gorrixkak dira, eta ilunak ontzen direnean. Oso onak 
dira, basaranen modukoak, baina handiagoak”.

Heltze eta 
kontsumitze garaia

Uztail eta abuztu bitartean, herriaren arabera. 

Aipatutako 
erabilerak

Freskoan eta marmeladan kontsumitzen dira. Bestelako erabilerak: animaliak 
elikatzeko (txerriak) eta hesi gisa landatzeko, “lursailen bazterretan daude”. 

Bertakoen 
balorazioa

Txikiak izan arren, oso estimatuak dira “bertakoak izateagatik, zaporeagatik 
eta gogorrak izateagatik”. 

Laborearen 
zaintzak

Oso gogorrak direnez, ez dute zainketarik behar. 
Zainetatik ateratako kimuak landatzen dira, ez dira txertatzen. 

Barietatearen 
jatorria

Bertakotzat jotzen dira. Informatzaile batek esan du Larunbeko senide batek 
ekarri zuela. 

Kontserbazio 
egoera 

Oso erraz ugaltzen direnez, hainbat landare gelditzen dira. Batzuk banaka 
landatu dira, eta arbola itxura hartu dute; beste batzuk, berriz, zuhaixka 
tamainakoak dira lursailetako bazterretan hesi modura hazi direlako. 



21 

Barietatea berriz 
sartzeko aukera

Interes handiko arbolak dira,funtzio anitzak izan ditzakelako: elikagai gisa 
eta heskaiak eratzeko, azken hauek oso garrantzitsuak dira nekazaritza 
dibertsifikaturako, jasangarrirako eta paisaia eta biodibertsitatea 
mantentzeko.

Oharrak Arbola mota batzuk elkartu ditugu hemen, informatzaileek adierazitakoaren 
arabera, ezaugarri antzekoak dituztelako eta guztiek tokiko izen bera 
dutelako. Hala ere, aurten herri batzuetan fruiturik ez egoteagaitik, 
ezin izan dira alderatu. 
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Izena Baldea Etxeko Arana

Herria Egiarreta.

Deskribapena “Aran luzanga da, mamitik oso ondo  
bereizten den hezur luzanga bat duena. 
Ontzen denean gorria da kanpotik. 
Mamia horixka du. 

Oso zapore ona du, gozo samarra, baina 
ez Klaudiak bezain gozoa. Mami fina du, 
izpirik gabea”. 
Ez dute holakorik beste inon ikusi. 

Heltze eta 
kontsumitze garaia

Sanjoanetan biltzen dira. 

Aipatutako  
erabilerak eta  
tokiko balorazioa

Freskoan jaten dira.
Oso onak dira, “bereziak”. 

Kontserbazio 
egoera 

Bi ale aurkitu ditugu: bata, oso zaharkitua 
dago, eta bestea, berriz, zaharberrituta 
(aurrekoaren aldaxken bidez ugaldua). 

AURKITUTAKO BESTE
ARANONDO BATZUK

Estankoko Aranondoa, Ihabar

Aran Gorria, Errotz
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Izena Muturluze Sagarra 

Herria Egiarreta.

Deskribapena Azal berdea du, eta handia da.
“Mutur luzea du”.
Delikatua da; kolpatuz gero, 
berehala galtzen da.
Ez du denbora luzean irauten. 
Zapore gozoa du, Golden 
sagarraren antzekoa.

Bertakoen 
balorazioa

Zapore ona du, baina kontu 
handiz maneiatu behar da. 

Heltze eta 
kontsumitze 
garaia

Iraila hasieran.
Heltzen lehenetarikoa da.
Bildu ostean ez da denbora 
luzez kontserbatzen.

Kontserbazio 
egoera 

Arbola bakarra aurkitu dugu, 
baratze batean, eta nahiko 
ondo kontserbatuta dago.
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Izena Antzinako Errege Sagarra, Zolda, Sagarzar

Herria Ihabar.

Deskribapena “Errege-sagar grisaren antzekoa, baina hosto eta fruitu desberdinak ditu.  
Errege-sagar arreak baino mami horiagoa du, eta hostoa biribilagoa.”
Goiztiarrena da loratzen.

Aipatutako erabilerak 
eta bertakoen 
balorazioa

Freskoan eta erreta kontsumitzen dira. 
“Oso gozoa eta zapore onekoa da, baina oso delikatua; deskuidatuz gero, 
guztiak galdu ditzakezu”.

Heltzeko eta 
kontsumitzeko garaia

Irailaren erdialdean heltzen da, grisa baino lehentxeago.
Toki fresko batean gordez gero, biltzen direnetik hainbat hilabete irauten dute.

Kontserbazio 
egoera 

Arbola bakarra aurkitu dugu. Egoera onean dago. 
Ihabarko sagarrondo oso zahar baten aldaxka bat txertatu zen (sagarrondo 
zaharra ihartu egin zen). 

AURKITUTAKO BESTE
SAGARRONDO BATZUK

Sagar Gorria, Egiarreta

Mendiko Sagarrondoa, Hiriberri

Latasako Errege Sagarra, 
Etxarren

24
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Izena Piku Horia

Herria Etxarren.

Deskribapena Piku honek azal hori-krematsua du eta mami 
gorrixka.
Oso zapore ona du, berdeak baino gozoagoa.
Ez du uztapikurik ematen. 

Heltze eta  
kontsumitze garaia

Abuztuaren amaiera eta iraila bitartean;  
hezetasunaren eta hotzaren arabera, sasoia 
luzatu edo murriztu egiten da. 

Aipatutako erabilerak Freskoan kontsumitzen da.

Bertakoen balorazioa Oso preziatua da, gozo-gozoa delako. 

Laborearen
zaintzak

Gaur egun, ia ez dira zaintzen; inoiz edo behin, 
zainetako kimuak kendu, eta azpiko belarra 
mozten da.

Barietatea berriz 
sartzeko aukera

Interes handikoa inguruko txoko eguzkitsu 
eta babesetan gorde eta lantzeko, autohorni-
kuntzara, eskala txikiko ekoizpen dibertsifi-
katura eta biodibertsitatearen kontserbaziora 
bideratuta. 

Oharrak Pikondoak beste kontzeju batzuetan ere aur-
kitu dira (Ihabar, Etxarren, Satrustegi). Beste 
barietate horiek honen antz handia dutela ikusi 
da, betiere informatzaileen deskribapena eta 
fruituaren itxura kontuan hartuta. 

25 

Pikondoak
((Ficus carica))
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Izena Piku Berdea 

Herria Aizkorbe.

Deskribapena Piku honek azal berde bizia eta 
mami zurixka ditu. 
Zapore ona du. 
Uztapikuak ia urtero ematen ditu, 
asko eta handiak. 

Heltze eta 
kontsumitze 
garaia

Irailean ematen du, hezetasunaren eta hotzaren 
arabera sasoia luzatu edo murriztu egiten da. 
Uztapikuak uda hasieran.

Aipatutako erabilerak Freskoan kontsumitzen dira.

Bertakoen balorazioa Estimatuak dira bai pikua, bai uztapikua. 

Laborearen 
zainketa

Gaur egun, ia ez dira zaintzen; inoiz edo behin, zainetako kimuak kendu,  
eta azpiko belarra mozten da.

Barietatearen 
jatorria

Emailearen amonaren etxeko aldaxka batetik, Erro etxekoa. Familiako 
loturengatik eta oroitzapenengatik mantendu da.

Kontserbazio egoera Ale bakarra aurkitu da, baina egoera onean dago.

Berriz sartzeko 
aukera

Inguruan kontserbatzeko eta lantzeko interesgarria, autohornidurara,  
eskala txikiko ekoizpen dibertsifikatura edo biodibertsitatearen  
erabilerara eta kontserbaziora bideratuta.

Oharrak Beste kontzeju batzuetan ere pikondo oso antzekoak aurkitu dira,  
informatzaileen deskribapenaren eta itxuraren arabera, esate baterako, 
Etxarren, Errotz, Hiriberri eta Etxeberrin. Etxarrenen, piku zuria deitzen 
diote, mamiaren kolore zurixka dela eta. 
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Izena Irasagarrondoa

Herriak Izurdiaga, Errotz, Egiarreta.

Deskribapena Irasagar txikiak, usain eta zapore handikoak, “apartekoak”. 

Aipatutako  
erabilerak eta 
tokiko balorazioa

Freskoan kontsumitzeko eta, bereziki onak irasagar gozokia egiteko.
Oso estimatuak dira, oraingoen aldean: ”oraingo irasagarrak oso handiak dira, 
baina ez dute ez usainik, ez zaporerik”.

Kontserbazio 
egoera 

Ale batzuk aurkitu ditugu, erdi-abandonatuak. 

27 



28

Intxaurrondoak
((Juglans regia))

Izena Erro Etxeko Intxaurrondoa

Herria Aizkorbe.

Deskribapena Tamaina ertaineko intxaurra.
Normalean oso sanoak izaten dira, 
“gutxitan jotzen die harrak eta ez 
dute gaitz askorik izaten”.

Urtero ematen du.

Heltze garaia Irailaren amaieran biltzen dira.

Bertakoen
balorazioa

Oso estimatuak dira beren  
zaporeagatik eta “gaixotasun gutxi” 
edukitzeagatik. 

Kontserbazio 
egoera 

Ale bakarra aurkitu dugu. 
Ondo kontserbatuta dago. 

28
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Izena Zuatzuko Intxaurrondoa

Herria Etxarren.

Deskribapena Intxaurra oso handia.
Zapore onekoak.
Oskol lodi eta oso gogorra, “Mailuarekin txikitu behar dira”. 
Beste barietate batzuek baino lehenago ateratzen du hostoa. 

Heltze garaia Beste barietate batzuk baino lehentxeago biltzen dira.

Bertakoen balorazioa Zapore onekoak izan arren, jendeak ez du asko baloratzen, oskola oso 
gogorrak delako. 

Kontserbazio 
egoera 

Arbola bakarra aurkitu dugu. 
Ondo kontserbatua dago. 

AURKITUTAKO BESTE 
INTXAURRONDO BATZUK

Larraineko Intxaurrondoa, Egiarreta

Maximoren Intxaurrondoa, Izurdiaga

Escribarena Intxaurrondoa, Ihabar

Juana Txikiren Intxaurrondoa, Ihabar

Intxaurrondo Zaharra, Urrizola

Josetxoren Intxaurrondoa, Satrustegi

Aldazerenako Intxaurrondoa, Hiriberri
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Izena

Herria Egiarreta.

Deskribapena Tamaina handikoak.
Oso zapore onekoak. Urtero ematen 
dute.
“Betidanik” ezagutzen dituzte. 
Zainetatik sortzen diren aldaxketatik 
ugaltzen dira.
Beste mota bat aipatzen digute, hurra 
txiki batzuk, “oskol mehekoak eta oso 
mamitsuak ziren proportzioan, 
oso onak”.

Bertakoen
balorazioa

Oso baloratuak dira tamainarengatik 
eta zaporeagatik.

Heltze
garaia

Udazken hasieran.

Kontserbazio 
egoera 

Zenbait ale geratzen dira bi baratzetan, 
nahiko egoera onean daudenak. 

Apaizaren Baratzeko Hurritzak
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Mahatsondoak
((Vitis vinifera))

Izena Moskatel Mahatsondoa 

Herria Aizkorbe.

Deskribapena Mahaiko mahats zuria, moskatel 
motakoa, ale eta mordo handiak 
dituena. 
Oso gozoa.
Oso hosto eta mahats sanoak ditu, 
nahiz eta tratamendu fitosanitariorik ez jaso. 

Heltze eta
kontsumitze
garaia

Irailean heltzen da. 
Freskoan kontsumitzen da. Urte amaierara arte oso ondo kontserbatzen 
da; mahats-mordoak leku freskoan zintzilikatu behar dira, elkarri eta beste 
ezeri ukitu gabe. 

Aipatutako erabilerak Freskoan, hainbat hilabetez. Urtezahar gauean jaten duten mahatsa da.

Bertakoen balorazioa Bikaina da bere zaporeagatik —“Oso moskatel mahats ona da”— eta oso 
erresistentea izateagaitik. 

Laborearen zaintzak Urtero inausi behar da. Ez da ureztatzen. 
Ez zaio tratamendu fitosanitariorik egiten.

Barietatearen jatorria Familiarengandik jasoa. Aitaren aldeko amonaren etxetik etorria, Erro etxetik.

Kontserbazio egoera Ale bakarra dago, baina ondo kontserbatuta eta ondo zainduta dago. 

Berriz sartzeko 
aukera

Interes handikoa bertan landatzeko. Zapore bikaina eta itxura ona dauzka 
eta, gainera, gaitzekiko gogorra da. 
Bereziki egokia da leku eguzkitsu eta babestuetan landatzeko.
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Izena Mokoroako Mahatsondoa

Herria Izurdiaga.

Deskribapena Mahats beltza, mordo handiak ditu eta oso 
zaporetsua da. 
Oso sano dago.

Heltze garaia Irailan.

Aipatutako
erabilerak

Gaur egun, jateko mahats bezala kontsumitzen da; 
dena den, jabeak aipatzen du bere amonarengandik 
entzuna zuela mahats horrekin ardoa egiten zela 
etxean. 

Bertakoen balorazioa Oso ondo baloratua dago, batez ere zaporeagatik.

Laborearen zaintza Urtero inausi eta tratamendu fungizida ematen zaio. 

Barietatearen
jatorria

Gaur egun abandonatuta dagoen mahasti zahar 
batetik dator, mendian toki eguzkitsu batean 
dagoena. 

Kontserbazio
egoera 

Ehun urteko mahatsondoa da, etxe batean aurkitua, 
kontserbazio egoera onean. Mahatsondo batzuk ere 
geratzen dira mendian, abandonatutako mahastian. 

Barietatea berriz 
sartzeko aukera

Interes handiko barietatea da, bai mahaian kontsu-
mitzeko, bai ardoa ekoizteko, bai eta leku babestu 
eta eguzkitsuetan mahasti txikietan ekoizpen  
profesionala bultzatzeko ere (bereziki berotze 
globaleko egoera kontuan hartuta gure eskualdean 
mahastizaintzarako aukera berriak irekitzen baitira).

Oharrak Evenak egindako azterketa molekularraren arabera, 
Berues barietatea da, XIX. mendean Iruñerrian eta 
inguruan, oso hedatua eta preziatua zen mahatsa. 

BESTE MAHATSONDO 
BATZUK

Trifón-en Mahats-parra, 
Izurdiaga

Lakunzano Etxeko 
Mahats-parra, Izurdiaga

Agustina Etxeko 
Mahats-parra, Ihabar

Baldea Etxeko 
Mahats-parra, Egiarreta
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Izena Mizpira, Mizpiro, Mizpero

Herria Izurdiaga.
Beste herriren batean desagertutzat jo dute.

Deskribapena Zuhaitz txikia da, klima epelekoa eta izozteekiko erresistentea. 
Ia zainketarik gabe bizi daiteke.
Gaur egun zabaldu den “nispero japoniarra”-ren desberdina.
Tamaina txikiko fruitua, intxaur baten tamainakoa..
Zapore berezia, “sagar errea bezala”, azidoa.
Pasta-testura duenean jaten da.
Oso gogorra eta erresistentea inguruko baldintzekiko.

Heltzeko eta 
kontsumitzeko 
garaia

Udazkenean biltzen dira, lehen izotzen aurretik, bigun eta gain-onduak daude-
nean. Horrela, oso gozoak dira eta ez hain latzak, astringentzia galtzen bait dute.
Bildu ostean astebete inguru ontzen uzten dira,jan aurretik. Eguberriak arte 
kontsumitzen dira, leku freskoan gordeta mantenduz (etxabea, lastoartea…).

Aipatutako
erabilerak 

Arakilen bakarrik aipatu digute freskoan jaten direla.
Zuhaitz honek, hala ere, hainbat erabilera ditu. Bere egurrarekin makilak egiten 
dira, euskal bastoi tradizionala.
Beste leku batzuetan, tindatzeko edo beherakoa sendatzeko erabili izan da.

Bertakoen
balorazioa

“Oso onak direnaren fama dute, bereziki betidanik jan izan dituenarentzat. 
Gustuko duenari asko gustatzen zaio”.

Laborearen 
zaintza

Ez du ia zaintza berezirik behar.
Batez ere elorrian (Crataegus monogyna) eta irasagarrean txertatzen da. Irasagar 
gainean txertatua, tamaina handiko baina zapore gutxiko fruituak sortzen ditu. 
Elorrian txertatuz gero, ordea, kontrakoa gertatzen da.
Bertako nekazariren batek pomoan ere txertatzen ohi du (Sorbus domestica). 
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Kontserbazio 
egoera

Duela urte gutxi txertatutako bi ale aurkitu dira, herriko antzinako nispero 
batetik ekarritako mentuekin.

Barietatea berriz 
sartzeko aukera

Hosto erorkorreko zuhaixka da, nekazaritzarako, elikadurarako (fruta tropikala 
gogorarazten duen zapore berezia, neguko bitamina-iturria...), kulturarako edo 
apaindurarako balio du, hostoek eta fruituek ikusgarritasun handia baitute, 
bereziki udazkenean, eta hautagai ona da jateko eta tokiko baldintzetara 
egokitutako lorezaintzan erabiltzeko.

Gainera, interes handiko beste balio agroekologiko batzuk ditu, hala nola fauna 
erabilgarria erakartzea, polinizatzaileak, etab. ezinbestekoak nekazaritza jasanga-
rrirako, tokiko nekazaritzarako eta bioaniztasunerako.

Oharrak Antzinatik Europan ezaguna den zuhaixka, grekoek eta erromatarrek erabilia.
Aurreko mendearen erdialdera arte, penintsulako hainbat herritan zehar 
hedatutako espeziea zen, labore nagusia ez izan arren.
Gero eta gutxiago erabiltzen eta kontsumitzen da, eta gaur egun herritar 
gehienek ez dute ezagutzen. Landa-atzerapenaren ideiarekin lotu izanak, 
merkatuan ez egoteak, eta bestelako faktoreek zuhaitz hau ahaztua izatea 
eta ia desagertaraztea ekarri dute.
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Pomoa
((Sorbus domestica))

Izena Pomoa (arbola), Pomak ( fruitua)

Herria Errotz.

Deskribapena Hosto erorkorreko arbola da, eta duela mende 
askotatik landatzen da hemen. 
Mediterraneoko kliman berez sortzen da, uda hezeak eta 
negu ez oso hotzak dituzten lekuetan. 
Fruituak (poma) udare edo sagar txiki baten antza du, eta aran txiki baten tamainakoa da.

Heltze eta 
kontsumitze 
garaia

Poma latza da. Oso-oso helduta jan behar da, eta lehenengo izozteen ondoren, 
bigundu dadin eta horren astringentea izan ez dadin. 
Izurdiagan bada esaera zahar bat, ondu gabeko pomoak duen laztasuna aipatzen 
duena: “Gustuko duenarentzat, poma berdea”.

Aipatutako 
erabilerak

Freskoan kontsumitzen da, biguna dagoenean. Asko irauten du biltegiratuta,  
eta lastoartean, hainbat hilabetez.

Balorazioa Betidanik jan dituzten adinekoek asko baloratzen dituzte.

Kontserbazio 
egoera 

Errotzen aurkitu da fruitua ematen duen ale bakarra; izan ere, hegoaldeen dagoen eta 
hezetasun gutxien duen herria da Errotz. Arbola marjinala izan da betidanik. Bailarako 
gainerako herrietan, ale bakanen bat dago, baina ez du fruiturik ematen; izan ere,  
Mediterraneoko klimaren baldintzak behar ditu horretarako. 
Ondoko bailaran, Ollon, fruitua ematen dute, eta ia herri guztietan lantzen ziren. 
Hainbat informatzailek gogoratu dute Ollotik senideak bisitan etortzen zirenean, 
saski bat bete poma ekartzen zietela opari, eta oso baloratuak izaten zirela.

Barietatea 
berriz
sartzeko 
aukera

Interes handiko arbola da, askotariko erabilerak dituelako: fruituak oso zaporetsuak 
izateaz gain, nutriente eta antioxidatzaile ugari dituzte; interesgarria da baita ere
apaingarri gisa; faunarentzat erakargarri bezala; botika gisa; edota zuretarako, 
hoberenetarikotzat jotzen da.
Era berean, ez dugu baztertu behar haraneko zonalderik epelenetan landaketa 
puntuala egiteko aukera; batez ere, aldaketa klimatikoaren egungo kontestuan.
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Habitata eta tokiko banaketa
Arakilen gaztainondoak altuera ertaineko eremue-
tan landatzen dira, toki ospeletan, gune babes eta 
hezeetan, hain zuzen. “Hemen gaztainondoa toki  
ilunetan ematen da”.
Egiarreta, Hiriberri, Ihabar eta Satrustegin zeuden 
gaztainondoak. Ez herri guztiek, baina ia guztiek 
“Aralarrera begira” zituzten gaztainadiak, Satruste-
gik izan ezik, “Urbasara begira” baitzituen. Adibidez, 
Egiarretan, Arretxikiko “Gaztainadi zaharra” dago, 
Hiriberriko mugatik gertu, eta “Gaztainadi berria”, 
berriz, handik beherago.

Hiriberrin, gaztainondoak goiko mendian edo goiko  
gaztainadian zeuden, baita beheko mendian ere. 
Gaztainbizkar alderdian eta herritik hurbilago,  
Gaztinzulo izeneko beste leku batean ere, bazeuden 
gaztainondoak (toponimoek argi uzten dute mendee-
tan zehar eremu horiek zertarako erabiltzen ziren). 
Ia gaztainadi guztiak joan den mendearen erdial-
dean abandonatu ziren, 50eko eta 70eko hamarkaden 
artean, Egiarretan izan ezik, non zenbait etxek gaur 
arte mantendu dituzten batzuk. Hiriberrin 50eko eta 
60ko hamarkadetan moztu zituzten, pinuak lan-
datzeko. Batzuek sekulako diametroa zuten, “Orain-
dik ikus daitezke enbor batzuk errekasto batean, bertan 
erauzi zituzten eta”. Informatzaile batek honako hau 
esan digu: “Diputazioak gaztainondoak moztu zituen 
abisatu ere egin gabe; abisatuz gero, zutoinak egiteko 
hartuko genituen”.
Beste leku batzuetan bezala, gaztainondoak herri ba-
soetan landatzen ziren, baina etxe bakoitzaren jabe- 
tzakoak ziren eta oinordetzan hartzen ziren. Ia familia 
guztiek zituzten gaztainondoak, baina denek ez zuten 
kopuru bera. Egiarretan, adibidez, honako hau esan 
digute: “Etxe batzuek 10 gaztainondo zituzten, beste 
batzuek dozena bat, beste batzuek 20. Bazen bat 125-150 
gaztainondo zituena, eta gaztaina asko saltzen zituen“.

Gaztainondoak
     ((Castanea sativa))

Nekazariengandik jasotako ezagutzetan ikusten den bezala, gaztainon-
doek garrantzi handia izan dute beti gure bailaran; horren adierazgarri 
da, bertan gaztainaren kultura erabat errotuta dagoela.

XX.mendearen erdialdean Hiriberrin erauzitako gaztainondoa.
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Zenbait herritako adineko pertsonekin hitz egin 
dugu, eta Hiriberrin, esate baterako, esan digute ez 
dutela inoiz gaztainondoak txertatzen zituen inor 
ikusi, eta, beraz, badirudi aspaldi utzi ziotela gaztai-
nondoak berritzeari. Beste herri batzuetan, Satruste-
gin eta Egiarretan adibidez, bai. Bakarrik Egiarretan 
jarraitu dute arbolak txertatzen. 

Zainketari eta erabilerei buruzko 
ezagutza tradizionala.
Elkarrizketatutako pertsonen arabera, gaztainon-
doak “ez ziren asko zaintzen”, baina urtero ekartzen 
zuten, eta oso baloratuak ziren horregatik. 
“Gaztainak biltzera joan aurretik iratzeak eta sasiak 
mozten zituzten, eta ez zen ia besterik egiten. Lurreko 
adar lehorrak eta adar zupatzaileak ere mozten ziz-
kieten. Batzuk noizbehinka kimatu egin behar izaten 
ziren, edo adar handiak moztu egurretarako”.
Normalean, gaztainak bildu ondoren, ganadua 
sartzen zen larrean, txerriak batez ere, gaztainak, 
ezkurrak eta abar jan zitzaten; beraz, animaliek 
lurra garbitzen eta ongarritzen laguntzen zuten. 
Informatzaileren batek esan duenez, batzuetan 
“orbela eta azaleko lurra” enborraren inguruan  
metatzen zuten, “ondo baitzertorkien”.
Neguaren amaieran edo udaberriaren hasieran txer-
tatzen ziren, izerdia mugitzen hasten denean, hain 
zuzen. Horretarako, aldaxkak sartzen zituzten gaz-
tainondo basatietan. Aldaxka bat edo bi jarri eta gero 
lokatzarekin edo simaurrarekin estaltzen zuten; 
batzuetan, brea edo pinuzko erretxina eta argiza-
ria erabiltzen zituzten. Ondoren, trapu batekin edo 
zaku oihalarekin biltzen zuten.
Gaur egun, txertatzen jarraitzen duen familiak gero 
eta beranduago txertatzen du, “Aldaxka mugituta 
dagoenean, hostoak ateratzen hasten direnean, api-

rilaren erdialdean, horrela hobeto heltzen baitio  
arbolari. Txertatzen zaila den arbola da, askok huts 
egiten dute“. Batez ere, “azalean jartzen dute aldaxka, 
zura pitzatu gabe”.

Biltzea eta biltegiratzea
“Gaztainondoak makilaz jotzea” esaten zaio gaztainak 
hagarekin jaisteari eta biltzeari. 
Gaztainak prest daude morkotsak irekitzen hasten 
direnean. “Morkotsa irekita dagoenean hartzen dira, 
hori dagoenean, eta aleren bat edo beste erortzen zaio-
nean”. Arbolara igo, adarrak astindu eta morkotsei 
“haga” izeneko makila luze batekin jo behar zaie, eror 
daitezen. Goitik behera garbitzen dira, toki altuenetik 
hasi eta baxuenera iritsi arte.
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Arbola batzuei enborrean koskak egiten zizkieten 
hobeto igotzeko; beste batzuetan, berriz, adarren 
oinarriraino igotzen ziren eskailera batekin. Gaztai-
nondo askok altuera handia hartzen zuten, urte asko 
zituztelako eta egurretarako uzten zirelako (adarrak 
handitzen uzten ziren gero egurretarako mozteko). 
Behin lurrean daudela, “matxardarekin” biltzen dira 
morkotsak; matxardak egurrezko kurrikak ziren, eta 
edozein makilarekin egiten ziren, okertuta. Morkotsa-
rekin ziztatzea saihesteko erabiltzen ziren. Arakilen 
gaztainak ez ziren mendian morkotsetan gordetzen, 
inguruko beste zenbait haranetan ez bezala.
Herrian biltegiratzen dira, etxabean edo ganbaran 
zabalduta, morkotsean “morkotsik gabe lehortu eta 
azkar galtzen dira. Morkotsetik ateratakoak ere gaz-
tainen artean gorde behar dira, lehor ez daitezen“. Etxe 
askotan eskukada bat gatz botatzen zen pilora. Aldian 
behin, astean edo hilean behin, buelta bat eman behar 
zaie ondo kontserbatu daitezen, morkotsa hondatu 
ez dadin, bestela, “lizundu egiten da”. Pertsona batek 
gogoratu du amonak “ostiralero buelta bat ematen  
ziela, ilargi betea zegoenean izan ezik”. Udaberrira 
arte ondo mantentzen dira “urrian zuritzen ziren, 

Erregeen Eguna pasatu eta oraindik bildu berriak  
bezala zeuden, martxo-apirila arte primeran gor-
detzen ziren”. 
Pertsona batek adierazi duenez, bere etxean ere 
kanpoan gordetzen ziren, zotalekin estalita —zota-
lak lurrez erauzitako belarrez egindako “txapelak” 
ziren—, elkarren gainean teilak bezala jarrita, ura 
xukatuta hondatu ez zitezen. 

Kontsumoa
Neguan, gaztaina oinarrizko elikagaia izan zen baila-
ran. Informatzaileek esandakoaren arabera, joan zen 
mendeko 60ko eta 70eko hamarkadetan ia egunero 
kontsumitzen ziren.
 “Hemen babarrunak, patatak eta gaztainak jaten ziren 
batez ere”. 
“Neguan gauero jaten ziren gaztainak, danbolinean 
erreta. Hasteko gaztainak jaten genituen, gero patatak 
edo beste zerbait “.
Erreta prestatzen ziren batez ere, baita ur gaziarekin 
egosita ere: “Gehienetan erreta jaten ziren; batzuek 
egosi egiten zituzten, baina oso gutxik”.
Gehienak etxerako ziren arren, saldu ere egiten zi-

Kontsumorako biltegiratutako gaztainak eta iraultzeko sardea.
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tuzten hainbatek, batez ere gaztainondo gehien 
zituzten familiek (antza denez, familia horiek ez 
ziren aberatsenak). Irurtzungo astearteko azokara 
eramaten zituzten, “botikako atarian saltzen ziren”. 
Pertsona batek dioenez, bere amonak, astelehen 
gauean, saltzera eraman aurretik, trapu bat pasatzen 
zien, distiratsu eta ikusgarri egon zitezen.

Beste erabilera batzuk
Zurak hainbat erabilera izan ditu, besteak beste, oso 
gogorra delako. Batez ere honako hauetarako erabi-
li da: etxeetako zurezko zoruak egiteko, teilatuetako 
“latetarako” (teilen azpian jartzen diren oholak), eta 
hesola gisa partzelen itxituretan.
Gaztainondoen altuera, neurri batean, zuraren apro-
betxamenduarekin zegoen lotuta; izan ere, materiala 
behar zuten heinean adarrak mozten zituzten. Infor-
matzaile batek bizirik dagoen arbola bat erakutsi digu. 
Adarkatuta dago, eta informatzaileak esandakoaren 
arabera, bera jaio zenean, arbola horretatik atera  
zituzten oholak bere gelako zorua egiteko.

Era berean, sendabelar gisa ere erabil daitekeela esan 
dute, ospelak tratatzeko, hain zuzen: “Morkotsak 
gatz-eskukada batekin egosten ziren, eta gero ur hori, 
bero-beroa, balde batera bota eta han oinak sartu 
behar ziren ospelak sendatzeko”.
Ia ez da erabili erregai edo etxerako egur gisa, “salto” 
egiten duelako, eta beraz, arriskutsua delako tximinia 
irekietan erabiltzea.

Balorazioa
Fruituaren balorazio ona aho batekoa da: “Hemengo 
gaztaina oso ona da, ezin da alderatu erosten denare-
kin, azken horrek ez baitu batere zaporerik”. Gainera, 
urtero ematen du. Bertakoek gogoratzen dutenaren 
arabera, urte bakar batean bakarrik egin zuen huts, 
urte hartan ez zen uztarik bildu. 
Egiarretako gaztainondoek “material” gisa (zura) 
erabiltzeko txarrak zirela esaten zen, tipulei bezala  
geruzak egiten baitzitzaizkion; hala ere, fruituak 
(gaztainak) oso onak ziren”.

Egungo egoera
Esan bezala, gaztainondoak egoera kritikoan daude, 
zutik geratzen diren ale gehienak hilda edo ia hilda 
daude. Zaindu ez direnez, haritza eta pagoa gaz-
tainadian sartu dira, pagoa “inbaditzaileagoa” bai-
ta. Egiarretan esaten dutenaren arabera, “Haritza  
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pagoa baino hobeto bizi da gaztainondoekin. Orain 
pagoak gero eta beherago daude, eta gaztainadiak 
harrapatzen ari dira eta hori ez da ona“.
Gainera, hainbat gaixotasun fungiko daude, hala 
nola tinta eta txankroa, gaztainondoak asko kaltetu 
dituztenak. 
Gaur egun, Egiarretako hiru familiak bakarrik zaintzen 
dute gaztainadiaren zati bat eta jarraitzen dute gaztai-
nak jasotzen. Horietako gehienak erretiratuak dira, 
Danbolín Etxekoak izan ezik, etxe horretako gazteek 
gaztainondoak zaindu eta gaztainak jasotzen baiti-
tuzte.

Barietateak
Dauden barietateei buruz galdetuta, goiztiarrak, 
ertainak eta berantiarrak aipatzen dituzte. Beste 
batzuek diote denak berdinak zirela, baina batzuk 
handiagoak eta beste batzuk txikiagoak. Morkotsa-
rengatik ere bereizten dituzte: klase batzuek gehiago 
ziztatzen zuten eta beste batzuek, gutxiago.
Gaztainaren ezaugarriei eta zaporeari dagokienez, 
askok diote barietate guztiak oso antzekoak direla, 
eta ia ez dagoela kolore, forma eta abarren gaineko 
kanpoko alderik. Beste batzuek, ordea, bereizi egiten 
dituzte.

Izenei dagokienez, gehien aipatzen den barietatea 
Ostabeltza da, baita goiztiarrak edo San Migelenak 
ere; azken horiek Egiarretan aguazil lanak egiten  
zituenari ematen zizkioten urtero. Badirudi galdu 
egin direla.
Bentolaza, Inurriak eta Inarrabeltza izenekoak Egia-
rretan baino ez dira aipatu.
San Migel, Betulaza edo Ostabeltza barietateak Eus-
kal Herriko beste toki batzuetan ere agertzen dira, 
XX. mende erdialdera egindako azterketen arabera.
Pertsona batek esan du herrian entzun duela Satrus-
tegiko gaztainondoak, XX. mendekoak behinik behin, 
Atallon zutela jatorria, eta duela 170-180 urte inguru 
landatu zirela.

Balorizazio aukerak
Gaztainadien eta tokiko gaztain barietateen berres-
kurapena aintzat hartzeko modukoa dela uste dugu,  
hainbat arrazoirengatik, hala nola: nekazaritza iraunkor 
eta dibertsifikatuan gertuko komertzializazioa edo 
autokontsumoa egitearen interes ekonomikoa,  
herri-mendiak berreskuratzeko eta gaztainondoaren 
erabilera tradizionala balioesteko, bai eta lurralde  
horri lotutako eta desagertzeko arriskuan dagoen  
kulturari eusteko ere, besteak beste.
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Izena Inarrabeltza, Inarbeltza

Herria Egiarreta.

Deskribapena Oskol ilun eta distiratsuko gaztaina da,  
“Betunarekin eman diotela dirudi”,  
beta batzuk besteak baino ilunagoak eta 
lodiagoak ditu, begi hutsez eta ukituta  
nabaritzen direnak. ”Sakelako Bentolaza  
dirudi Inarrabeltzak”.

Morkotsa ere txikiagoa da. Arantzak sarriak, finak eta  
luzeak dira, “Beste mota batzuetakoek baino ziztada  
handiagoa ematen dute, jasotzean ere nabaritzen da”.

Morkotsaren “mokoa” handiagoa da, “Elosegi txapela bat dirudi”.
Arbola bakoitzak morkots ugari sortzen ditu, tamaina  
txikiagokoak, “Lore eta morkots asko eta fruitu gutxi ekartzen  
dituelako bereizten da”.

Dirudienez, errazen birsortzen den barietatea da (rebroteak atera), 
eta, beraz, “gaixotasunari” ondoen eutsi diona.

Heltze eta  
kontsumitze 
garaia

Erdibitarteko ontze garaia du: goiztiarrak baino hamar bat egun geroago  
“mozten” dira, eta berantiarrak baino hamar egun lehenago.
Urriaren erdialdean izaten da, urtearen arabera.
Gaztainak morkotsarekin batera gordetzen dira, ganbaran edo etxabean. 
Udaberrira arte irauten zuten. 

Bertakoen  
balorazioa

Zapore onekoak, nahiz eta txikiagoak izan.
Ondo baloratuta daude, gehienbat “gaixotasunarekiko” erresistentzia 
handiagoa dutelako.

Kontserbazio 
egoera 

Oin kopuruari begiratuz gero, hau ez zen barietaterik zabalduena. 
Gaur egun oso ale gutxi geratzen dira.
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Izena Bentolaza

Herria Egiarreta.

Deskribapena Tamaina handiko gaztaina, marroia (beste barietate 
batzuetakoa baino apur bat itzalagoa), ia ez du  
betarik. 
Morkots handia eta lodia du, mamitsua, eta beste 
barietate batzuek baino arantza handiagoak ditu. 

Heltze eta 
kontsumitze 
garaia

Ez da heltzen ez goiz, ez berandu. Inarrabeltza  
bezala, goiztiarrak baino hamar bat egun geroago eta 
berantiarrak baino hamar egun lehenago biltzen dira. 
Urriaren erdialdean bildu ohi dira, baina zertxobait 
aldatzen da urtearen arabera.
Udaberrira arte irauten dute, gainerako barietateek 
bezala, betiere morkotsean kontserbatzen badira, 
etxabean edo ganbaran. 

Bertakoen 
balorazioa

Tamaina polita eta zapore ona ditu.

Kontserbazio 
egoera 

Gehien landatzen zen barietateetako bat zen. Gaur 
egun zenbait zuhaitz geratzen dira eta gaztainondo 
berriren bat edo beste txertatu egin da. 
Hala ere, gaztainadien egoera kritikoa da.

Oharrak Barietate guztien gaztainak antzekoak dira azalean 
eta, beraz, ez da erraza begi bistaz koloreagaitik edo 
betengaitik bereiztea. Izan ere, ezaugarri hauek,  
heltze puntuaren eta biltegiratze denboraren pode-
rioz aldatu daitezke. Desberdintasun nabariak daude, 
ordea, barietate batetik bestera, morkotsen tamainari, 
emankortasunari eta heltze garaiari dagokienez. 
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Izena Ostabeltza, Ostobeltza 

Herria Egiarreta.
Hiriberrin eta Ihabarren ere bazeuden. 

Deskribapena Gaztaina handiak dira, buztin-marroi kolorekoak, eta luzetarako betak ditu, 
batzuk besteak baino distiratsuagoak. 
Oso zapore ona eta testura fina dute. Beste ezaugarri bat da “alea barrutik 
zatituta dagoela, eta erraz askatzen dela geruzatan”.
Gainerako barietateek baino hosto ilunagoak ditu, hortik bere izena. 
Barietate emankorrenetako bat da, Bentolazarekin batera.
Barietate honen ezaugarri bat da morkots asko izaten dituela batera,  
“mahats mordoetan”.

Heltze eta  
kontsumitze  
garaia

Ontzen azkenak dira, urriaren amaieran. 
Udaberrira arte irauten dute, gainerako barietateek bezala, morkotsean  
gordeta, etxabean edo ganbaran. 

Bertakoen balorazioa Oso ona da tamainagatik, produktibitateagatik eta zaporeagatik. 

Kontserbazio  
egoera 

Gehien landatzen zen barietateetako bat zen, Bentolazarekin batera. 
Oin batzuk geratzen dira, baina gainerako barietateekin gertatzen den bezala, 
ez daude batere ondo kontserbatuta.

Oharrak Bakarren batek Ostabeltza izena beharrean, berantiarrak izena erabili du.  
Hala ere, bertako barietateei buruz galdetuta lehenengoz ateratzen den  
izena hau da, baita sarrien aipatzen dena ere.
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Izena Inurriak edo Goiztiarrak

Herria Egiarreta.

Deskribapena Tamaina txikiagokoak dira, bai alea bai morkotsa. 

Heltze eta  
kontsumitze garaia

Goiztiarrak. Heltzen lehenak dira “hurrengoak baino 10 egun lehenago 
biltzen dira, urriaren hasieran etortzen dira”.

Bertakoen balorazioa Goiztiarrak direlako baloratzen dira batez ere. 

Kontserbazio 
egoera 

Hiru ale aurkitu dira, hirurak ere familia berarenak. Aitonari barietate hori 
asko gustatzen zitzaiola diote, eta horregatik zituela gaztainondo batzuk.
Antza denez, klase hau ez zegoen oso zabaldua. 

Oharrak Arretxikin edo Goiko Gaztainadia delakoan aurkitu dira. 
Barietate goiztiarreko beste izen bat aipatu da, San Migelekoak, baina 
orain arte ezin izan dugu egiaztatu batenbat bizirik geratzen den. 
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Izena Eper Begi Babarruna 

Herria Etxeberri.
Aizkorben aipatu dute, baina bertan 
galdu egin da. 

Deskribapena Mulu edo mata baxukoa. 
Kanpoan ereiten dira, maiatzaren  
erdialdean. Zulo bakoitzean ale bat 
baino gehiago sartzen dira: “Hobe da lau 
edo bost batera sartzea, banan-banan 
sartzea baino; badirudi konpainia behar 
dutela”.

Abuztuaren bukaeran lehorrak  
daudenak biltzen hasten dira. Ondoren, 
eguzkitan jartzen dira, zanpatu aurretik 
(hagaz jotzea alea lekatik bereizteko).

Leka luze eta politenetako babarrunak 
hazitarako gordetzen dira. 
Hobeto kontserbatu daitezen, baratxuri 
bat sartzen da potoan.
Emaileak bizitza osoa darama barietate 
hau lantzen, “etxekoa da”. 

Aipatutako  
erabilerak eta
balorazioa

Lehor jasotzen dira normalean. 
Potxa gisa ere balio dute. 
Oso ondo baloratua.

Kontserbazio 
egoera 

Baratzezain nagusi baten baratzan  
aurkitu genuen.

45 

Babarrunak
((Phaseolus vulgaris))
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Izena Babarrun Beltza “Negrica” 

Herria Ihabar, Izurdiaga.

Deskribapena Mulu edo mata baxukoa.  
Maiatzaren erdialdean ereiten dira. 
Oso emankorra da eta oso ondo egiten die aurre izurrite eta gaixotasunei.
Udazken hasieran biltzen dira leka lehor dagoenean eta, erauzi ondoren,  
eguzkitan jartzen dira, hobeto lehor daitezen.
Betidanik ezagunak dira Arakilen.

Aipatutako  
erabilerak eta
balorazioa

Babarrun lehor gisa. Oso fina jateko. “Salda lodia egiten du, txokolatea bezalakoa”.
Oso ondo baloratua dago, zaporeagatik eta gogorra eta oso emankorra delako.

Barietatearen 
jatorria

Ihabarkoa, emailearen amonarengandik. Duela urte asko ereiten ditu.
Izurdiagakoa: Errotzeko Carrero Etxetik.

Kontserbazio 
egoera

Bi herritako bi etxetan landatzen jarraitzen dute.
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Izena Babarrun Beltza

Herria Izurdiaga.

Deskribapena Mulu edo mata baxuko babarruna.
Hazia marroi ilun kolorekoa da.
Zuzenean ereiten da, lehen txanda martxoan, negutegian, uzta aurreratzeko. 
Maiatzaren erdialdean bigarren aldiz ereiten da, kanpoan, eta uztailaren erdial-
dean, beste huirugarren bat egin daiteke. 
Jatorria: Errotzeko Carrero etxea. Bere anaiari baratzezain nagusi batek eman 
zion. Ez daki noiztik ereiten den, baina aspalditik, 50 urte gutxienez.

Aipatutako  
erabilerak

Berde jateko (lekak). 
Oso onak dira, izpirik gabeak. 

Kontserbazio
egoera 

Baratzezain nagusi baten baratze batean aurkitu zen. 
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Izena Porrua

Herria Izurdiaga.

Deskribapena Porru txikiak dira, “Ez da oraingoa bezain lodia edo 
handia egiten, ezta hain zakarra ere”.
Hazitegi babestu batean ereitea komeni da, neguaren amaieran. 
Maiatza bukaeran kanpoan landatu, lehendabiziko aldiz. Landaketa eskalonatua 
egin daiteke, beste bi txandatan, udatik udaberrira arte uzta edukitzeko. 
Haziak izateko, lauzpabost porru loratu arte hazten uzten dira. 

Aipatutako  
erabilerak eta  
balorazioa

“Oraingoa baino askoz hobea, eta ez hain zakarra.”
Emaileak dio barietate berria iritsi zenean, ez zitzaiola batere gustatu, 
“lehen zegoenaren bila ibili nintzen, hura landatzen jarraitzeko”.

Kontserbazio 
egoera 

Baratzezain nagusi baten baratze batean aurkitua.

Porrua
((Allium porrum))

AURKITUTAKO BESTE 
BARIETATE BATZUK

Babarrun Zuria, Izurdiaga

Zerba Horia, Izurdiaga

Apioa, Izurdiaga

Babatxiki Zuria, Hiriberri

Babatxiki Beltza, Hiriberri
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Gida egiteko informazioa eman diguten pertsonak:
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Arakilen aurkitutako sagar eta udare barietateen karakterizazio molekularraren emaitzen konparazioa,  
germoplasma-banku desberdinetan kontserbatutako barietateekin (Nafarroa, Zaragoza, Lleida edo 
Erresuma Batua)
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Frutagintza eta Mahastizaintza Aurreratuko Departamentuak Arakilgo 
lan honetan aurkitutako sagarrondo eta udare laginen karakterizazio molekularra egin du, eta beste barietate  
batzuekin konparatu ditu, genetikoki bat datozen aztertzeko.
Aztertutako Arakilgo berrogei barietateetatik, pare bat baino ez dira elkarren berdinak, gainerakoak desberdinak 
dira. Emaitza horiek, beste behin ere, aurkitutako aniztasun genetiko zabala berresten dute.

I.go eranskina
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Izena Honekin bat dator:

Apaizaren Udare Handia Egiarreta Noales-1, Pera de Invierno.

Abuztuko Ama Birjin Udarea Aizkorbe
Peral Campanillero (Araba), Agua Magistral 
(Lardero), Agua (Nalda), Jargonelle.

Neguko Udarea Etxeberri Ez dator bat.

Udare Txikiak Egiarreta Ez dator bat.

Apaizaren Udareondo Berantiarra Errotz Ez dator bat.

San Juan Udarea Izurdiaga Pera de San Juan.

Lakunzano Etxeko Udareondo
Handia

Izurdiaga Ez dator bat.

Sagües Etxeko Udako Udarea 2 Hiriberri Colorada de Julio, Clapp’s Favourite.

Negukoa Egiarreta Pera de Invierno, Pera de septiembre.

Urkilako Udareondoa Izurdiaga Ez dator bat.

Carrero Etxeko Kanpai Udarea Errotz Bonne Louise D́ Avranches.

Herria
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Carrero Etxeko bigarren Udareondoa Errotz Epine Du Mas.

Sagues Etxeko Udako Udarea 1 Hiriberri Ez dator bat.

San Juan Udarea Hiriberri Ez dator bat.

Apaizaren Udareondo Goiztiarra Errotz Ez dator bat.

Loperena Etxeko Udare Goiztiarra Ihabar Peral de Santiago, Beurre Giffard.

Loperena Etxeko Udare Berantiarra =
Erdiko Udareondoa

Ihabar
Errotz

Lombardía, De Cuchillo, De Campana, 
Cure.

Sagues Etxeko Neguko Udareondoa Hiriberri Ez dator bat.

Sagues Etxeko Udareondo Handia Hiriberri Ez dator bat.

Carrero Etxeko Egur Udareondoa Errotz
Agua, Fulla de roure, de Cuixa, Noales - 2,
Blanquilla.

Ibaiondoko Neguko Udarea=
Hormako Udareondo Zaharra

Errotz
Errotz

Pera de Invierno, Pera Parda,
Uvedale's St Germain.

Izkiñako Udareondoa Errotz
Limonera Francesa, Limonera Mutalbatarrec,
Dr. Jules Guyot.

Edukiontzietako Udareondoa Errotz Piedrahita – 2, Biscarri - 1, Flor de Invierno.

Latasako Errege Sagarra Etxarren
Mugiro-03, Mugiro-05, Aranache-14, Aranache-18,
Reineta de Regil.

Muturluze Sagarra Egiarreta Azpirotz-01, Azpirotz-03.

Errege Sagar Zaharra Ihabar Farrera 3469, Bossost-2.

Sagar Gorria Egiarreta Ihaben 01.
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