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Sasoi ona iritsita
bila dabilzkit basoan; 

labean amaitzen dut edo tortilla gozoan. 
Zer da?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: Perretxikoa.  

Asmakizunaren jatorria: ‘Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).

AX
PI

Zuhaitzen
itzaletan

haziak
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Azkenean heldu da eguna, gaur 9 urte

mando! Zorionak, eta ondo-ondo pasatu

zure eguna, Manex.Mila muxu aita,

ama eta batez ere Intzaren partez.

Pirata, Lufi, Tigre

Hau da hau kuadrila

Gora eta behera dabiz

Beti zure bila

Ez jatzu falta gatza

eta perrexila

aurten zortzi kandela

ta mosuak mila

Zorionak, Iradi
gure neskatila!!

Zorionak, Garazi!! Datorren asteartean 5 urte
beteko dituzunez, Haritz, ama eta aitaren

partezmuxu potolo bana, eta segi beti bezain

alai!

Zorionak, Markel! 10 urte dagoeneko. Dotore pasatu Xabat anaiarekin eta zure gurasoekin.

Zorionak, Eider!!! LH1 mailara igo berri garen taldea gara, eta gaur lehenengo

urtebetetzea ospatu dugu. Eiderrek 6 urte bete ditu, eta beti bezain alai eta irribarretsu

igaro du goiza bere ikaskideekin batera. Lagun bakoitzak marrazki bat egin dio, eta

koroatxoarekin batera etxera eramango ditu liburuxka batean bilduak, oroitzapen polit

moduan. Arratsalde eta asteburu bikaina igaroko ditu bere eguna ospatuz!
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Udazkeneko uzta

AX
PI

ZER DIRA?

Onddoen erreinuko fruitu gorpu-
tzei esaten zaie perretxiko. Txapel
bat, hanka bat eta txapel azpian
gordetzen duten belakia eta espo-
ra dira gorputza osatzen duten
elementuak. Dena den, posible da
hankarik edo txapelik gabeko pe-
rretxikoak topatzea. Onddoek es-
pora izeneko zelulak baliatzen di-
tuzte ugaltzeko; eta, perretxikoe-
kin batera, legamiek eta lizunek
osatzen dute onddoen erreinua.

1.

MOTAK

Perretxikoak hiru multzo handitan
banatzen dira: pozoitsuak, janga-
rriak eta ez-jangarriak. Perretxiko
pozoitsu bat jateak goragalea, ur-
daileko mina, sukarra edota logura
eragin ditzake, besteak beste. Ka-
surik okerrenetan, hilgarriak ere
izan daitezke. Ez-jangarrien mul-
tzoan sartzen dira, berriz, zapore
eta usain mingots edo desatsegi-
na dutelako jaten ez direnak. Hale-
re, talde horretakoak ez dira kalte-
garriak osasunerako. Arriskua
saihesteko, garrantzitsua da eza-
gutzen diren perretxikoak bakarrik
biltzea, eta, ahal dela, eskarmentu
handiagoa duen bilatzaile batekin
egiaztatzea perretxiko espeziea
guk uste duguna dela. Dena den,
perretxiko pozoitsuak ere erres-
petatu behar dira: ez zapaldu eta
ez ostikorik jo.

2.
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MUNDUARI ADI  PERRETXIKOAK

3.  EUSKAL

HERRIKO

PERRETXIKOAK:

4.

Urte osoan hazten dira perretxikoak,
baina, zalantzarik gabe, udazkena iza-
ten da garairik oparoena. Hezetasuna

eta tenperatura dira perretxikoen
hazkundea baldintzatzen duten
bi faktoreak. Espezie gehienek,
esporak ernamuintzeko, %70
inguruko hezetasuna eta ten-
peratura epela behar dituzte 
-10 eta 25 gradu artean-. 

Dena den, badira udan eta
neguan ugaltzen diren zenbait

espezie.

Non aurki daitezke?

Basoetako zuhaitzen geriz-
pean bizi ohi dira perretxiko-
ak, baina baita edozein giro
hezetan eta argi gutxi dago-
en ingurunetan ere. Euskal
Herrian, batez ere pagadie-
tan eta hariztietan pilatzen
dira gehienak. Ultzamako
parke mitologikoa, Iratiko
basoa, Iratxeta herria, Aiako
Harria parke naturala, Gor-
beia parke naturala eta Ara-
lar parke naturala dira perre-
txikoak biltzeko zenbait
paraje egoki.  

Bi herritar perretxikoak bilatzen Ultzamako parke mikologikoan, iazko udazkenean. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

NOIZ 

BILTZEN DIRA?

Onddobeltza

Txapela arre iluna eta
ganbila du. Oina, be-
rriz, lodia eta krema
kolorekoa. Txapela-
ren azpialdea poroz
osatuta dago; hasie-
ran zuriak eta gero ho-
riak. Jateko ona da. 

Zizahoria

Hori-laranja da kolorez,
eta mami sendokoa;
luze samar egoz-
tea eskatzen du.
Edozein konti-
nentetan ugal-
tzen da perre-
txiko mota hau,
eta, ondorioz,
munduko perre-
txikorik komertziali-
zatuena da. 

Perretxiko jangarrien artean, Euskal Herrian
badira zenbait espezie. Bakoitzak bere be-
rezitasun eta ezaugarriak ditu.

Gibelurdina

Euskal Herrian biziki
preziatua da, ma-
mi sendokoa
eta zapore
leun eta atse-
ginekoa dela-
ko. Ezaugarri
horiei esker,
gisatu eta

errekietan pare-
gabeko bihurtu da. 

JAGOBA MANTEROLA / FOKU
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Nola biltzen dira?

Otzara bat, labana bat perretxiko-
ak lurretik osorik ateratzeko, es-
kuila bat perretxikoei lurra ken-
tzeko, oinetako egokiak, zira eta
basoan ibiltzeko mapa bat dira
perretxikoak biltzera joateko
nahitaezko osagaiak. Perretxiko-
ak saskietan biltzea komeni da,
eta inoiz ez plastikozko poltse-
tan, halako poltsetan azkarrago
usteltzen baitira perretxikoak.
Era berean, perretxikoak osorik
atera behar dira lurretik, oinaren
oinarria barne, eta helduak bil-
tzea gomendatzen da. 

IDOIA ZABALETA / FOKU

ADI
BITXIKERIARI!

Perretxikozale
peto-petoek 
ez dute inoiz ze-
hatz-mehatz
azaltzen non
jaso dituzten
perretxikoak.
Gutxi gorabehe-
rako oharrak
eman ditzakete,
baina ezkutuan
mantentzen du
bilatzaile bakoi-
tzak bere txoko
kuttuna. 

5.
PERRETXIKOAK
SUKALDEAN
Perretxikoak biltzea gogoko dute askok, eta batez ere
bildutako uzta ahoratzea ondoren. Perretxikoak
prestatu eta dastatzeko errezeta ugari daude. Gainera,
oso errazak dira. Hona hemen Ormaiztegiko Kuko
jatetxeko (Gipuzkoa) Iker Markinez sukaldariaren
proposamena. On egin! 

TXANPIÑOI TXAPELAK
PLANTXAN, 
ONDDO KREMAREKIN:

4 lagunentzako osagaiak: 
d Hogei txanpiñoi handi.
d Hiru onddo.
d Bi baratxuri ale.
d Oliba olio birjina.
d Perrexila.
d Gatza.
d Basokada bat esne gain.

Nola egin:
1 Onddo krema prestatzen
hasteko, onddoak garbitu, eta xafla
finetan moztu. Zartagin batean olio
turrusta bat bota, eta, berotzen
hastean, onddoak gehitu; gatz
pittin bat bota, eta sutan erregosi
10 bat minutuz. Ondoren, esne
gaina gehitu, eta irakiten mantendu
beste 10 bat minutuz; horrela,
onddo krema lortuko dugu.

2 Txanpiñoiak garbitu, eta
txortenak kendu. Errezeta honetan,
txapelak erabiliko ditugu. Txortenak
beste edozein prestaketatarako
erabili.

3 Plantxa edo zartagina ondo
berotu, eta bertan txapelak ipini,
zuloa behera dutela. Pare bat
minutu pasatu ondoren, buelta
eman, gatz pittin bat bota, eta
beste olio turrusta bat. Beste hiru
bat minutuz eduki.

4 Bitartean, zartagin batean olio
turrusta batekin baratxuri txikituak
gorritzen ipini. Ondoren, txanpiñoi
txapelak gehitu. Perrexil xehatua
bota, eta sua itzali ondoren minutu
pare batez zartaginean mantendu,
perrexilaren eta baratxuriaren
zaporea ondo har dezaten.

5 Platerean, zuloa gora dutela,
pertsonako bost txapel ipini, eta
txapel bakoitzaren gainean onddo
krema gehitu.

JON URBE / FOKU
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DENBORA-PASAK

Margotu eta asmatu. Saioak marrazki
bat egin du, asteburuan familiarekin egindako plana
gogoan hartuta. Zer margotu duen
jakiteko, margotu forma bakoitza
dagokion kolorez.

Horia

Arrosa

Gorria

Urdin iluna

1

4

2 Laranja3

5 Morea6

Berdea Urdin argia7 8

1. 

2. 
Itzalak.
Oier
perretxiko
bila irten da,
eta otzara
beteta ekarri
du bueltan. Itzal
hauetatik, zein
da Oierrena? 

A

C

E

D

F

B
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Erantzunak: 2.- E.

3. 
Aurkitu
irudian. Enekok
asteburuan bildutako
perretxikoen argazki bilduma bat osatu
du. Horietako batzuk bi aldiz daude.
Bilatu! 

‘Goazen
perretxikoen bila’ 
Lagundu Mireni eta Xabierri mendian
perretxikoak bilatzen. Izan egun zoraga-
rri bat haien familiarekin batera. Bildu
perretxikorik goxoenak, eta, ondoren,
lagunartean prestatu eta jan itzazu!

Mia Cassany
Argitaletxea: Susaeta

‘Mitxi udazkenea’
Udazkena da. Zuhaitzean, sagarrak on-
duak daude, eta lurra hostoz, gaztainaz
eta ezkurrez estalita dago. Mitxi eta Ilun
kanpora joan dira euripean jolastera.
Eta neka-neka eginda amaitu dute egu-
na.

Anita Bijsterbosch
Argitaletxea: Ttarttalo

‘Basoko liburu
handia’ 
Basoan barrena zoazela, zuhaitzak iku-
siko dituzu, edonon. Zuhaitzak, zuhai-
tzak eta are zuhaitz gehiago. Baina, ba-
soko zuhaitz guztiak berdinak al dira?
Eta ba al dago basoan hazten den bes-
te landarerik? Zer animalia bizi dira ba-

soko zuhaitzetan? Eta basoko lurzoruan? Munduko baso guz-
tiak antzekoak al dira? Basoko liburu eder honetan zuhaitz
hostoerorkorreko basoak eta konifero basoak, baso tropikalak
eta beste hainbat eta hainbat baso aurkituko dituzu.

Mack
Argitaletxea: Ttarttalo

‘Zuhaitz bat’ 

Alinak zuhaitz bat landatzea erabaki
zuen, eta dena aldatzen hasi zen. Ba-
tzuetan erabaki txiki bat nahikoa izaten
da inguruan dugun guztia eraldatzeko.

Rodrigo Mattioli
Argitaletxea: Ttarttalo

AZOKA
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JOLASA

Kakahuete ehiztaria

Nola jolasten da? Hiru edo lau laguneko tal-
deak egin behar dira, eta dinamizatzaile bat
ere egongo da. Talde bakoitzak kakahueteak
jaten dituen animalia baten izena edukiko du:

elefantea, tximua, hipopotamoa... Zelai batean
hainbat kakahuete jarriko dira, sakabanatuta. Di-

namizatzaileak seinalea egiten duenean, kakahue-
te bila hasiko dira jokalariak. Talde bakoitzeko kide

bakarrak izango du kakahueteak lurretik jasotzeko bai-
mena. Gainerako taldekideek kakahuete bat topatzen dute-

nean, ordezkatzen duten animaliaren zarata eginez abisatuko
dute taldeko bilatzailea. Ahalik eta kakahuete gehien biltzea da
jolasaren helburua.

DATUAK

Kontinentea: Ozeania
(Australia). 
Materiala: Kakahueteak, tal-
de bakoitzeko poltsa bana.
Adina: 8-16 urte bitartean.
Lantzen dituen
alderdiak: Motrizitatea,
soinuen pertzepzio

selektiboa, arreta eta
elkarlana.
Iturria: Munduko jolasak
(Txatxilipurdi).
Webgunea:
www.txatxilipurdi.com


