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Iraganari oraina eman.
geroan ere bizi dadin,
Ez bedi eten katea!
Izan zirenak gogoan lan egin,
heldu direnengan pentsatuz.
Iraganari begira gaude, ez
nostalgiaz, etorkizuna eraikitzeko oinarria delako baizik,
iraganik gabe ez gara ezer, baina iragana ere ez da ezer gaur
eta hemen, azalduz eta ulertuz,
geroa egiteko erabiltzen ez badugu. Modu asko daude ideia
hori gauzatzeko: hizkuntza, aspaldidanik erabili diren hitzak
eta esaerak zaharrengandik jaso eta hurrengo belaunaldiei
erakustea; gure etxeetan ohitura bihurtu diren zereginak

Testu eta argazkien egileak:
Xabi, Enara, Juan Carlos, Patxi,
Aintzane, Monika, Angel.
Maketazioa: Guaixe Komunikazioa

transmititzea, adibidez txistorrak eta tripotak egiteko modua azaldu, mantentzeko;
ahazturik edo estalirik zegoena
denen bistan jarri eta bizi berria ematea.
Azken hori dugu, gehien bat,
aldizkari honetan hizpide.
Teileria izandako eraikina
agerian geratu izana aukera
gisa ikusi beharko genuke, harri pila bat izatetik beste garai
bateko arbizuarrez hitz eginen
digun oroigarria izatera pasatzen bada. Olatzeako inguru
guztiaren aldaketarako aukera
ekar dezake, herriko gune garrantzitsu hori berreskuratu
eta hobetu dezakeena, daukagunaz gehiago eta hobeto gozatzeko bide eman dezakeena.

Izarren hautsa egun batean
bilakatu zen bizigai,
hauts hartatikan uste gabean
noizpait ginaden gu ernai.
Eta horrela bizitzen gera
sortuz ta sortuz gure aukera
atsedenik hartu gabe:
lana eginaz goaz aurrera
kate horretan denok batera
gogorki loturik gaude.
Xabier Lete
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Tellerietako teileria

Arbizuko teileria:
iraganari etorkizuna eman
2010eko ekainaren hasieran, Akarrauntzako urbanizazio lanak zirela eta, berebiziko aurkikuntza
egin zen Martiñeneko soroan.
Tellerieta izenaz ezaguna zen eremu honetan (Pastagillearena ere
deitua izan da), gaineko lurrak
makinak ikutzen hasi zirenean
lur gorriak, teilak, adreilu zatiak
eta zenbait harri agertu ziren.
Ahozko tradizioz gordetako
informazioaren arabera, bertan
teileria bat egon zen. Zizkerte
kultur taldeak, Udala jakinaren
gainean jarri eta pala-induskailu
bat ekarri zen ekainaren 7an
agerturiko aztarnak azalera
zitzan. Azaleratze lan hauetan bi
esparru ezberdinetan ikusi ziren
horma arrastoak, baina hauetako
batek piztu zuen gure interesa.
Bertan horma jo ostean, 4 metro
zabal eta beste 4 metro luzeko
karratu edo kuboa azaldu zen,
teila hautsi, obra-hondakin eta
garai bateko zaborrez betea
(hezurrak, kristalak,…). Gure
harridurarako, zulo batzuk agertu ziren zoruan, eta urez betetako
kamara handi bat azaldu zen
azpian. Hura ikusirik, zanga bat
egin zen sarrera bilatzeko. Eraikinaren fatxadako harrizko arku
bat agerian utzi zen, bertatik
galeria luze bat ikusten zen egitura guztiaren azpitik.
San Juanak pasa ziren eta bere
horretan geratu ziren teileriaren
aztarnak. Barrualdean bi arku
galeria antzeman ziren, hauek
arku bikoitzeko ilaraz osatuak eta
harlanduz eraikiak. Hauek hobeki ikusteko, berriro ere irailaren

9an indusmakina batekin eraikinaren inguruko lurra erretiratzen
hasi zen. Kasu honetan, sua egiten zen galeria hauen ahoak utzi
ziren agerian. Larunbat horretan
bertan, irailak 11, auzolana zela
eta, zenbait lan egin ziren. Bide
batez, teileriako hormak garbitu
eta galeria bat erabat hustu zen.
Bertan agertutako lohi artean
egurra, ikatza, galtzina, garai
bateko emakume zapata zahar
bat eta zata zahar bat ere agertu
ziren.

Nahiko garbi ikusten zen oraingoan eraikina. Tufan (tuparria)
(bertako harkaitz bigun eta grisean) induskatutako soto antzeko
bat ikusten zen. Soto horren hormei eusteko, harrizko paretak
eraiki ziren 4x4 neurriko gela
handi bat sortuz. Gela handi
honek alde bat zabalik zuen Leziza aldera. Alde hori, harlanduz
eginiko metro beteko zabalerako
horma lodi batek ixten zuen.
Fatxada osatzen zuen pareta lodi
honek bi galerien ateak zituen
behe aldean, bi kontrahorma sendoren aztarnekin batera.
Fatxadak itxitako soto horretan,
harlanduzko arku bikoitzeko ilarak tartekatzen dira, 20 zentimetrotako tarteek bereizita. Galeria
hauetan sua egiten zen (otea erabiltzen zen su gar handiak sortzeko). 20 zentimetroko tarteetatik,
goi aldera berotasuna eta sua igotzen ziren, eta goiko pisu horretan
egosten ziren teilak. Berotasunak
beirazko kapa fin batez estaliko
ditu harbera edo hareharrizko
arkuak (prozesu hau hondarra
edo area berotuz beirazko botilak
sortzearen berdina da).
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Egosteko ganbara horretan teilak zutik kokatzen ziren sei ilarako
altueran gutxi gorabehera. Goiko
partean zeudenak ez ziren behar
bezala erretzen, eta berriro ere
hurrengo errealdian behera pasatzen ziren. Adreilua ere antzera
egiten zen. Egosteko ganbara
adreiluzko hormek estaltzen
zuten, izan ere berotasuna hobeki
aguantatzen baitzuten adreiluek
harriak baino. Teileriak teilatua
izaten zuen, egoste ganbaratik
altuera dezentera, honek su har ez
zezan, pilare luze batzuen bidez
labetik aldendua. Labea sei ordu
inguruz elikatzen zen otez eta egurrez, aurreikusitako tenperaturara
iristean, galerien ateak buztinez
itxi eta 30 ordu inguru egoten zen
labea hozten. Gero teila edo adreiluak bertatik ateratzen ziren
eskuzko eskailera baten bidez.
Bertan lan egiten zutenak udan
aritzen omen ziren. Herriz herri
ibiltzen ziren, eskariaren arabera.
Honela, San Juanetatik San Migeletara aritzen ziren lanean. Garai
batean gaizki ikusitako lanbidea
zen teilaginarena, etxerik gabeko
langileak baitziren, erdi nomadak.
Teileriako labearen inguruan
larrain handi bat zuten. Bertan
behorrak edo idiak erabiliz buztina
hauts bihurtzen zen. Hauts hori
urez betetako aska batzuetan sartzen zen. Han erabat finduko zen
buztina, honela pasta bat egin eta
burdinezko marko bat erabiliz buztinezko laukizuzen bat sortzen zen.
Laukizuzen hau zertxobait lehortzean, forma kurboa zuen egurrezko molde bat erabiliz, teila kurboak
egiten ziren. Hauek eguzkitan
lehortzen ziren eta behin gogortuta
labean sartu. Egositakoak, biltegi
batean gordetzen ziren. Teilak,
galdor teilak (teilatuaren galdorrerako zabalagoak) eta adreiluak
egiten zituzten (azken hauek
ogia egiteko labeak egiteko edota
leihoak egiteko erabiliak batez ere).
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Dokumentazio historikoa:
OLATZEAKO ZUBIA
Teileriaren inguruko informazioa
begiratzen genuen bitartean beste
informazio interesgarri ugari agertu
zen. Hauen artean, Olatzeako zubiari
buruzkoa. Garai honetan berreraiki zen
zubi hau. Gaur egun ikusten den
harrizko zubia 1860an egin zuen
Miguel Maria Gartziandiak (teileria
egin zuen harginaren semeak). Lanak
egiteko Martin Insaustiren peoi koadrilak parte hartu zuen. Erabilitako entengak (burnizko iltze handiak) Jose Ventura Reparaz arotzak egin zituen. Garai
eta egile berekoa
da baita ere plazako iturria (1862,
Miguel
Maria
Gartziandia).
Arbizuko udal agiritegian bilaketa lanak egin dira teileriaren
berri izateko. Bertan aurkitu den
dokumentazioaren arabera, uste
baino berriagoa da egitura:
Teileriaren berri 1840ko maiatzaren 12an dugu lehen aldiz.
Urte horretan, udalak Antonio
Gartziandia harginari eman zion
udal teileria bat eraikitzeko
enkargua. Beharrezko ziren
materialak erosi (hauen artean
Arbizuko arotza zen Alejo Goñik
egindako iltze, bisagra eta sarrailak) eta uda osoa behar izan
zuten hau amaitzeko. Handik
aurrera, Ubeldekoa (1826) deitzen zen karrika Tejería (1870)
izenaz ezagutuko da paper ofizialetan.
Garai hartan, udaletxeak bere
zorrak ordaintzeko teila eta adreiluak erabili zituen. Erosleak Arbizun, Uharte-Arakilen, Arruazun,
Lakuntzan, Unanun eta Dorraon
zeuden. Saldutako teila eta adreilu kopurua 1846an oso argi ikus
dezakegu gorde den urte osoko
ordain-agiri luze batean. 1847an,
sarrera nahiko ditu udalak teileriako produktuekin. Garai honetan teileria asko eraiki ziren bai

Gipuzkoan nola Nafarroan, izan ere 1833-1839 bitarteko I. Gerrate Karlistan izandako suntsiketa ugariek eta garai horretan gertatzen den populazioaren gorakadak (XIX. mendean eztanda demografikoa gertatu zen
Europa osoan) etxe berrien eta beraz teilatu berrien nahiz konponketa
ugarien beharra dakarte. Udalak, horretaz oharturik, bere kontuak hobetzeko aukera ikusiko du negozio honetan.
Hurrengo urteetan zehar teileriak funtzionamenduan jarraitzen du.
1850erako, eraiki eta hamar urtera, lehenengo konponketak beharrezkoak izan ziren. 1853an apezari berrehun teila saldu zitzaizkion. 1867an
Martin Irurtzun lakuntzarrari zor zitzaion diru kopuru bat teila eta
adreilu bidez ordaindu zitzaion. Dominica Lopez de Goikoetxea lakuntzarrari ere zor zitzaiona ordaintzeko teila erabili zen 1871an (badugu
bidalitako ordain agiria bera ere).
Hurrengo urtean, 1872an, II. Gerrate Karlista hasiko da Euskal
Herrian. 1876ra arte iraungo du. Sortutako kalteek teileriaren negozioa
hondoratu zutela ematen du. Gerra ostean, industrializazio bizkorrak
teileria tradizionalei lekua kenduko die eta udalak ez du gehiago bide
hau erabiliko bere diru sarrerak hobetzeko. Gainera, herriko diru sarrera gehienak basoko egur eta ikatzetik etorriko dira garai hauetan. Txondorrak basoan izugarri ugarituko dira.Teileriaren azkena izango da.

Azaldutako aztarnak kontserbatzeko asmoz, udaletxeak interbentzio
batzuk egingo ditu inguruan. Leziza ibaiaren altzoan doan pasealekua eta
errotaren inguruko lanekin batera, gure ondarea agerian utzi eta ingurua
edertuko duten zenbait lan egingo dira. Besteak beste, teilerian kontserbatutako aztarnak kontsolidatu eta Olatzeako zubiko harriak agerian uzteko
asmoa dago.
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Txistor Eguna 2010
A
urten bigarrengoz ospatu dugu txistorraren eguna. Jendearen parte-hartzea eta alderdi kulturalagoak landu nahi izan ditugu, festari beste ukitu bat emateko.Txerriak gure herriko bizimoduan eta ekonomian izan duen toki nabarmena erakusteko, ziklo baten moduan antolatu ditugu ikuskizunak: txerria hazi, zotolaren bitartez; txerria hil, tresnak, erretzea, puskatzea erakutsiz; eta
txerria jan, txistorrak eta tripotak eginez jendaurrean.
Aldizkari honetan ziklo horren azalpenak jaso ditugu, Arbizun erabiltzen diren hitz bereziei erreparatuta. Amaitu gabeko lana dela badakigunez, zuen laguntza eskertuko dugu, gogoan dituzuen hitz eta
xehetasunen berri ematen badiguzue.

Txerrikumeak udaberri aldera,
beheko basora eta Aralarrera eramaten ziren, hango belar, ezkur eta
fagatxiekin gizentzeko. Hiltzeko
ziren ordotsak lehenengo hilabeteetan osatzen ziren. Gazteak baldin
baziren, pentsuarekin lagundu
behar izaten zen, eta haiengana astean bi aldiz joan, kasu egitera, eta
zaharrengana, berriz, behin joanda
nahikoa zen. Baten bat ernari bazegoen, umetzeko garaian etxera ekartzen zen, ezkurra txarra omen baitzen, eta txerrikumerik ez galtzeko.
Basoan babesteko, ZOTOLA egiten zen, txerrientzako txabola berezia. Zorua berdindu ondoren, zuloa
eginda zeukan arbola batean helduta
estaka luze bat jartzen zen, soliboa
balitz bezala, eta aurrealdean beste
bat, eusteko. Gero, egurrak dendenean, buelta osoan, eta gainean
zohiak (lurra eta belarrarekin), tapatzeko, barrenera urik sar ez zedin.
Zeharrekaldean, sasi batzuk ere jartzen ziren, zotola disimulatzeko eta
txerriak muxurkan ez botatzeko. Eta barnean, orbela edo iraztorra. Lehenbiziko aldian eramatean, bertara sartu
txerria eta sasi batzuk jartzen ziren p o kale an, eta itxi. Hurren egunean joan eta zabaldu egiten zen. Batzuetan bi
egunez egiten zen hori. Ezkurrean gizendu egiten ziren txerriak. Eta gero, hotza eta elurra hastean, etxera ekarri
eta ezkaratzean edo estarbean edukitzen ziren, hortik aurrera ederki gizentzeko, patata egosiak, arbia, aza, artoa
eta arto irina ere emanez.
Zotolak basoan gelditzen ziren edo, batzuetan, estaka handi hori etxera ekartzen zen, inork ez hartzeko. Ez
zen jabetza eskubiderik zotolaren gainean, eta beraz hurren urtean, txerria basora lehena nork eman hark hartuko zuen zotola beretako.

I. Txerria gizentzen
ZOTOLA
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II. - Txerria hiltzen
Garai batean, gehienean bi txerri hiltzen ziren etxeetan: lehendabizikoa b e r r itar ak o , txikixeagoa, azaroan, San Martin egunarekin, hasten baitzen txerria hiltzeko garaia, gutxiz
gorabehera. Bigarrena, berriz, urtarrilean, otsailean beranduena. 140 bat kilokoak ziren
askotan.
Herrian izaten ziren gizon bat edo bi txerria hiltzera dedikatzen zirenak. Egun batean hil
eta hurren egunean atzera joaten ziren puskatzera. Festa handia zen txerria hiltzea, gazteendako ere, gero puska partitzen ibiltzen zirelako: tripotak, gibel puska bat... sare batean bilduta ematen ziren, txerriaren hesteak biltzen dituen basarea lehortu eta zatitu egiten baitzen,
gero horietako zati bakoitzean puska biltzeko eta eramateko parientiei, etxe bakoitzak harturik zeuzkatenei.
Letxonari gizon batzuen artean heldu, eta batek
gantxoarekin dominatzen du, mahaian etzinda
jarri arte. Orduan, labanarekin ebakia egiten zaio
lepoan, bihotzeraino (bihotza ikutu gabe, listoegi
ez hiltzeko), odolustutzeko, txerria hiltzeko sangaatu behar baita. Odol hori isuri ahala bildu behar
da lurrezko barreñoan, eta odol horri etengabe
eragin hoztu arte, ez loditzeko. Gero, garai batean
e s e k iye k in edo ir izto r r ar e k in , gaur egun butanoarekin, erre egiten da azala. Azal errea eta kanpoko zikinkeria guztia poleki garbitu behar da, ur
beroa botaz eta k azu le n tapekin igurtziz, zuri-zuria uzteraino. Orduan, garbia dagoela,
labanarekin zabaldu egiten da txerria, goitik behera, tripak eta barrunbeak (bihotza, pulmonak (birikak), gibela...) ateratzeko. Hesteak b e yie n biltzen dira, oihal baten gainean. Behin
kanpotik eta barrendik garbia dagoela, tente jartzen da zintzilikatzeko hagan, pareta kontran, besoak eta hankak zabalik. Txerria hozten utzi behar da, eta hurren egunean aizkorarekin puskatu, zati guztiak ongi bereizirik: kostillak, pernilak, solomoa, zinta, besoak, hankak, belarriak... mihi punta, masaileko zati bat eta biriken ehuneko puskak hartu eta albaitariari eraman behar zaizkio, trikinaren proba egin dezan. Maskuria ere aprobetxatzen da:
puztu eta haurrei ematen zaie, jolasteko.
Horraino txerria hiltzeko lanak. Hortik aurrerakoak jateko “lanak“ dira.
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III. - Txerria jaten
Hil eta puskatzeko lanak gizakien eginbeharrak izan dira. Beste gaineko guztiak,
berriz, andreenak, lehenbiziko momentutik hasita, hau da, odola bildu eta prestatzea tripotak egiteko. Momentuan jateko frijitzen dira gibela eta le p ar aia, tipularekin zartagian, kixkur-kixkurrak. Txerriaren hesteek ere lan handia ematen dute, behin eta berriz garbitu behar
baitira ur eta gatz askorekin lehenbizian, ozpinarekin gero.
Kostillak eta solomoa kazula batean ajoliyuan sartu (ura, baratxuria eta gatza), eta bertan
edukitzen da gau batez. Gero garbitu eta zintzilikatu egiten dira, sikatzen uzteko, tela batean
bilduta, euliak gainera ez joateko. Urdaia, zinta, pernilak, besoak (txistorretarako erabiltzen
ez badira), hankak eta belarriak gatzetan jartzen dira, ganbela edo kajoi batean, estarbean
edo etxeko txoxan. Pernilak dira denbora luzeena eduki behar direnak, astero buelta emanda eta gatza gehituta, alde guztietatik behar bezala ontzeko.
Txistorraren masa egiteko, beso eta bizkarreko haragi xehatua erabiltzen da, baita pernilari forma emateko kentzen zaizkion puskak ere, giharra etab. Horri
piper gorria, baratxuria, gatza eta ura bota, eta handik
ordu batzuetara buelta eman behar zaio. Atseden hartzen utzi eta hurren egunean goizean masari beste
buelta bat eman eta txistorrak egiten dira. Horretarako, makina erabiltzen da, bertara masa sartu eta tutuaren muturrean txerriaren heste mehea jarri ondoren, manibelari eragiten zaio betetzen joateko. Tarteka orratzarekin ziztatu behar dira ateratzen diren txistorrak, barnean airerik ez gelditzeko. Zintzilik jartzen dira, sikatzeko, edo, garai batean, mantekan sartzen ziren, tinajetan.
Tripota egiteko, berriz, odolari gehitzen zaizkio porrua, tipula, manteka, arroza eta espezieak (kanela, origanoa, intxaur moskatua, anis bolak...) etxe bakoitzeko ohituraren arabera.
Heste lodia betetzen joaten da masa horrekin, ttu tte n laguntzaz, eta sokarekin lotzen.Tripotak ere zulatu behar dira, barnean airea geldituz gero lehertu egiten direlako egosterakoan.
Lodiena, lo p e to a, etxean jaten da. Puska partitu ondoren bakarren bat gelditzen bada sikatzen uzten da, baina zintzilikatu gabe, eta lehenbailehen jaten da.
Birikak ere egiten dira etxe batzuetan, azalekin, birika edo pulmonekin, barrunbeekin eta
piperrarekin, eta txistorra baino lodiagoak dira.
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Arbizuko despopulatutako
herriak
spaldiko gaia da Arbizun izan ziren herri
desagertuena. Erdi Aroan zehar desagertutako herrixken berri izan dugu txikitatik. Ahozko tradizioz guregana heldu diren berri
ugari gai honekin lotuta daude (nola borrokatzen
ziren tx ar r an tx ak in Ondatz eta Mundiñuko jendeak). Bestalde, egin izan dira herri hauen inguruko publikazio ugari: artikuluak (Principe de Viana
aldizkarian adibidez), liburuak (Barranca-Burunda, Rafael Carasatorrerena) eta Oihan Ederra
aldizkarian agertzen joan diren zenbait informazio.
Baina gai hau berriz ere itzultzen da gure egunerokotasunera. Abuztu bukaeran egindako batzarrera
ekarri zen gaia. Herriaren ondare arkeologiko hau
babestu edo errekonozitzeko posibilitateen berri
eman zen bertan. Gaur egun dauden egoeratik atera eta beren garrantzia edota kokaleku zehatza adierazi ahal izateko.

A

Guztiontzat ezagunak dira Maiza, Lazkoz, Mundiñano edo Araña bezalako abizenak. Gure artean
iraun dute Erdi Aroaz geroztik belaunaldiz belaunaldi iraganez, aitetatik semeetara. Lakuntza, Arbizu edo Lizarraga abizenak ezagutzen ditugun
modu berean, garai bateko herri izenak dira aurrerago aipatutakoak. Izan ere garai bateko abizenak,
Araban oraindik mantentzen diren moduan (Diaz
de Albeniz, Ochoa de Erize, Lopez de Zubiria...)
konposatuak ziren. Lehenengo hitzak aitaren izena
zein zen adierazten zuen (Diaz, Diegoren semea;
Ochoa, Ochoaren semea; Lopez, Loperen semea).
Bigarren hitzak berriz jaiotetxea edo jaioterria adierazten zuen (Albeniz, Erize, Zubiria). Gure artean
ditugun despopulatuekin erlazionaturiko abizenek
jatorri hau zuten, izan ere, abizen hauek adierazten
digute gure artean direla herrixka haietako biztanleen ondorengoak.
Arbizun badira despopulatu ezagunak diren dermio batzuk. Hauen artean Maiza, Araña (garai
batean Arañoz) eta Arrospide ditugu. Azken biak
basoan ezkutuan gordetako herrixkak ziren, abeltzaintza eta basogintzarekin oso lotuta. Maiza
berriz Sakanaren erdian agertzen da, soroz inguratua. Azken hau izan zen herri hauetan garrantzitsuena. Bertako biztanleek utzitako etxeen paretak

XVI. mendera arte iraun zutela badakigu. Bestalde,
baditugu beste despopulatu batzuen aztarnak gure
lurretan. Bidaulgo dermioan eta San Juango baselizaren inguruan. Bi toki hauetan azaldu izan dira
garai bateko hilobietako hezurrak eta aztarnak.
Beren izenari dagokionez zalantza gehiago ditugu.
San Juango baselizari San Juan de Berenarren
edo Berenat deitu izan zaio garai batean. Bidaulen
berriz, R. Carasatorreren ustetan Bitoria izeneko
herrixka kokatzen zen. Inguruan baditugu beste
herrixka ugari gure mugetatik kanpo: Mundiñano
(Unanu), Ondatz (Unanu), Ilarraza (Lakuntzan)...
Herrixka hauek X-XI. mende inguruan sortuak
izan arren, lehenengo aipamenak XIII. mendekoak
dira. Garai hartan dokumentuak asko ugaritu ziren,
idazkera administrazioan orokortzearen ondorioz.
Herrixka hauek nekazari edo abeltzain komunitate
txikiek espontaneoki sortu zituzten Iruñeko erresumaren barruan. Komunitate hauek askotan inguruko familia nobleen esku erortzen ziren, goseak edo
babes beharrak bultzatuta. Gure kasuan, inguruko
noble familia garrantzitsuena Arbizuko dorretxeko
jaunarena zen. XIII. mendetik behintzat inguruko
buruzagi gisa jardun zuen dorreko jaunak. Historiak, ordea, aldaketa handiak ekarri zizkien Aranazko lurretako herrixka hauei. 1200. urtean, Gaztelarekiko muga gaur egungo Gipuzkoa eta Arabako
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mugara pasa zen. Herrixkek gaztelarren, arabarren
eta gipuzkoarren erasoak jasan zituzten. Egoera
gogor horren adierazle zen gure bailarari eman
zitzaion izena: “la Frontera de los Malhechores”. Babesa beharrezkoa zen. Ondorioz, erregeak
1312an Etxarri-Aranatz sortu zuen, harresiz inguratutako hiribildua. Ondoren, Lakuntza eta Uharte
Arakilgo hiribilduak ere sortu zituen, baina Etxarrikoak ekarri zituen ondorio latzenak gure inguruan. Arbizuko jauna Etxarriko hiribilduko zaindari bihurtu zen, eta bertara bildu ziren inguruko biztanleak. Herrixka bakoitzak bere kalea zuen bertan
instalatzeko: Maiza, Lazkoz, Mundiñano...
Indarra ere erabili zen biztanleak beren herriak
uztera behartzeko. Herrixka hauetako asko garai
hartan galdu ziren. Hala ere, Etxarrin, Arbizun edo
Lakuntzan bizi ziren herrixketako biztanleak sarritan itzultzen ziren beren jaioterriko hilerriak eta eliza zaintzera. Urtean behin egiten zuten hau, eta
horrela sortu ziren erromeriak baselizetan: San
Juan (Arbizun), Mundiñun eta Ondatzen galdutako Dolorosa eta San Buenaventurako baselizak
(Unanun), Kontzezio eta San Adrian (Etxarrin), San Saastin (Lakuntzan)...

lien inguruan...) egiten dira, baina ez dute eskaintzen bertan mantendu eta ikusi ahal izateko aztarna
sendorik. Indusketak beste garai batzuetan egin
daitezkeela pentsatuz, gaur egun herrixka hauen
kokalekua eta memoria indartzea baino ez zaigu
geratzen.

Gaur egun, goldeak mendeetan landutako lur
horietan ikus ditzakegun aztarnak oso eskasak dira.
Ar m o k ilo ak deitzen ditugun harri pila handiak
eta hilobi bakan batzuk baino ez dira gelditzen.
Baseliza galduen pareta arrastoak edo garai bateko
gizonek erabilitako zeramikazko ontzien puskak.
Hori ikusirik, esan genezake oso zaila dela horrelako egoeran aurkitzen den aztarnategi bat agerian
uztea. Beste toki batzuetan (Zalduendo-Araba),
indusketa arkeologikoak egin izan dira. Baina lortutako emaitzak ez dira oso onak izaten. Hilobiak
eta poste zuloak agertzen dira gehienetan (izan ere
Erdi Aroko herrixkak egurrezko etxeek osatzen
zituzten). Datazio zehatzagoak egin, datu estatistikoak publikatu edota ikerkuntza espezializatuak
(garai hartako zeramikaren inguruan, edo anima-

Honela, udal batzarrean proposaturiko estrategietako batek izan zuen onespen zabalena. Aurrerago egin izan dira era honetako proposamenak:
Maizako gurutzea eta monolitoa, Arrospideko oroitarria edo Arañan zegoen gurutzea
(gaur egun basea baino ez da geratzen). Proposamenaren arabera, herrixketako eremuak
zuhaitzen bidez markatu eta zehaztuko dira.
Honela, ingurukoetatik desberdinduko diren
zuhaitzek esango digute non aurkitzen den, lur
azpian, garai bateko herrixkaren kokalekua. Hau
egitea proposatu zen Maizan, Arrospiden eta
Arañan. Modu honetan, indusketak egiteko presarik gabe, gure herriaren historiaren parte garrantzitsua diren despopulatuak errekonozitzen eta
agerian utziko ditugu herritar eta bisitarientzat.
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Agur, 2010!
Ohi bezala, Olentzerori omen eginez despeditu
genuen urtea, eta arbizuar ausart batzuei esker,
berriz, kantari hasi urte berria, goizaldeko
hotzari aurpegi eginez...

Ihoteak
Majo ibili ginen elurra bazterretan karrikan goitik behera, herria egun batez zeharo itxuraldatuta...
APIRILEAN lore eta landareekiko zaletasunaren haritik tira, lehen landare azoka egin
genuen, probatako. Eguraldia lagun, nork eutsi
oparotasun hartatik pixka bat hartzeko tentazioari?

Ekaina
Sanjuanena ez eze, lehiaketen garaia ere
bihurtu zaigu hilabete hau. Festetako kartel
lehiaketa Helena Lizarragak irabazi zuen.
Balkoi politenen sariak, berriz, hauendako
izan ziren: Motzantxa, Olga, Ixelanea, eta Nati.
Udan gustura ibili dira aurten ere herriko haurrak: uztail osoan zehar, egunero 70 bat ume
elkartzen ziren ludotekaren jarduerez gozatzeko.
ABUZTUAN, Sandindeiko erromeria,
azken asteburuan. Giro bikaina, bai horixe,
buelta gehitxo luzatzen bada ere :-)
URRIAN txistorraren eguna. Iaz bezala,
euria izan genuen, baina jendeketa ibili zen
herrian, kanpotarrak nahiz bertakoak.
Eta Santa Ageda, aateak, duatloia, gazte
eguna, kontzertuak, auzolanak...

2011n ere kalean
ikusiko gara,
arbizuarrok
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arbizuarrak sarean

Arbizuko hegaztiak
aztertzeko blog-a

regulus regulus

parus_caeruleus

Hauetako blog bat Birding Arbizu (http://birdingarbizu.blogspot.es) da. 2010eko ekainean martxan jarri zen
Arbizuko hegaztiak aztertzeko asmoz. Bir d in g hitza
hegaztien behaketarako afizioari deritzo gaur egun.
Herriaren inguruan ikus ditzakegun txorien berri dugu
bertan. Hilero ikusi diren espezieen zerrenda eta hauen
argazki eta informazioa biltzen da bertan. Gaur egungo
gizartean pixkanaka zabaltzen doa afizio hau, eta bereziki
behatoki ona dugu gurea (batez ere pasako denboran). Adibidez, Italia edo Ingalaterratik bisitatu izan dute blog hau
informazio bila. Gurean ditugun espezieak ezagutu,
ikertu eta baloratzeko sortu zen Birding Arbizu. Orain
berriz, herritarren laguntza beharrezkoa du, batez ere bertako txorien izenak ezagutzera emateko. Hegazti bakoitzaren fitxan sartzean, komentario bidez, honen Arbizuko izena zein den jar dezakegu. Laguntza hori eskatzen da orain
herritarrei, gure Birding blogean ahalik eta informazio
gehien bil dadin.
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Arbizuko loreak bildu eta
aztertzeko blog-a

Dianthus hyssopifolius / Krabelina

Arbizuko flora (http://arbizuflora.blogspot.com/) da
beste blog-a, gure herriko loreak bildu eta ezagutzera emateko
asmoarekin egina. Interesgarria da ohartzeko ze aberastasun
eta aniztasuna dugun gure inguruan, ikaragarria! Eta ez daude
denak... Orain, txoriekin bezala, laguntza behar dugu Arbizuko
izenak ezagutzeko, geroz, bakarren bat baldin badakizue, idatzi
komentario bat edo zuzenean jakinarazi.
Hepatica nobilis / Gibel-belarra

Primula vulgaris / San Jose lorea

Origanum vulgare / Oreganoa

linum bienne
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