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Begiratzen badidazu goi eta behee, 
emango dizkizut artile eta esne. Zer da?

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

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

ezagutzen
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ZORiON AGURRAK

Udan gaude, eta, duela 4 urte, gure Anne sortu zen,
eta familia handitu. Joan den astean ospatu genuen

bere 4. urtebetetzea: primeran pasatu genuen. Arra-

tsaldean igerilekuan ibili eta gero, Amatxiren etxean

kandela itzali zuen bere indar guztiarekin. AUNITZ UR-

TEZ, ANNE!! Marrubizko muxuak familia guztiaren

partez.Heldu den urtean berriz ospatuko dugu. 

Zorionak,

Edur! 4 urte
zoragarri

elkarrekin.

Gure altxorra

zara,

Malkorbeko

pirata! Maite

zaitugu. Ipar,

amatxo eta

aitatxo.
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Udan ongi?

Gu Pottoka gelakoak

gara, eta abuztuaren

13an gure gelako

Iraia
Etxeberriaren
urtebetetzea izan

zela errateko idazten

dugu. Arizkundarra

da, eta errekan

freskatzen ibili zen

egun berezi horretan. 

Guk Aunitz urtez,

Iraia!! erran nahi

diogu MANTANGORRItik. 

23 muxu, igerilekuan

ikusiko dugu elkar. 

Pottoka gela.

Zorionak,

Jare!!
Gaur 

12 urte

beteko

dituzu. Ze

azkar

pasatu

diren!!!

Ondo

ospatu, eta

gozatu

familiarekin

eta

lagunekin.

Muxuak

familiaren

partez.

Oporretan gustura zabiltzate? Gu

arrunt ongi gaude, eta uda arras ongi

pasatzen!! Gure anaia Ekain uda

hasieran sortu zen, eta gurekin joaten

da lekuak ezagutzerat. 

Urko eta Elaia gara, elizondoa-

rrak. Gaur Hondarribia alderat joan gara,

eta begira zer harrapatu dugun: ikusi

eta libre utzi dugu, doike. Aitatxoren

itsasontzian xarmanki pasatu dugu.

Oporrak disfrutatu eta deskantsatu!!

Hori da denei opa dizueguna. 

Zorionak, Oinatz! Dagoeneko urte bat bete duzu.
Muxu eta besarkada handi-handiak Izar, Ama, Aita

eta familia guztiaren partez.

Zorion agurrak
argitaratu ahal izateko,
gogoan izan mezuak
astearte arratsaldea
baino lehen jaso behar
ditugula. Asteartetik
aurrera jasotzen diren
mezu guztiak hurrengo
asteko zenbakian
argitaratuko ditugu.
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Ezaugarri berberak dituzten anima-
liek osatzen dute arraza bat. Hortaz,
Euskal Herrian dauden animaliak dira
Euskal Herriko animalia arrazak.
Horrek esan nahi du arrazak bertan
sortuak izan direla, edo, bestela,
kanpotik etorri ondoren bertakotu
direla, tokian tokiko ingurumenera
moldatu ondoren arraza berri bat
sortu delako. 

1.  ZER DIRA?

Nafar artzanora edo mastina Euskal
Herriko txakur arraza bat da, eta 
Pirinioetako artzanora ere deitu izan
zaio. 1950. urtera arte zabalduagoa
egon zen Euskal Herrian. Gaur egun,
zenbait zaleren lanari esker, Euskal
Herriko hainbat tokitan ikus daitez-
ke, baina haien kopurua oso murri-
tza da. 

Zakur handiak dira, eta haien lana
artaldeak babestea zen, otsoen zein
hartzen erasoetatik. Horrez gain, ba-
serriak eta herriak ere zaintzen zi-
tuzten. Hain zuzen ere, otsoak Eus-
kal Herriko mendietatik desagertu
ahala joan zen nafar artzanora ere
desagertzen, hain zakur handia iza-
nik, oso garestia zelako manten-
tzea. Nafar artzanoraren ordez, ar-
tzain txakur txikiak hasi ziren artal-
deak zaintzen.

2.  NAFAR
ARTZANORA
EDO MASTINA
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Animaliaz 
betetako paisaia
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MUNDUARI ADI   BERTAKO ANIMALIA ARRAZAK

3. ARTZAIN TXAKURRA

Euskal artzain txakur arrazak artaldeak zaintzeko eta
bideratzeko erabiltzen dira, eta bi aldaera ditu: iletsua
eta gorbeiakoa. Gorbeiakoak ile gorri bizia du, gorrizta
deitzen zaiona. Iletsuak, berriz, gorbeiakoak baino gogo-
rragoa dauka ilea, eta horia, hori-gorria edo kanela kolore-
koa izan ohi du. Horrez gain, izenak dion bezala, iletsua-
goa da. Biek ala biek dute artzaintzarako berezko sena.

Artzain txakurren txapelketak

Artzain txakurren txapelketak artzainak omentzeko sortu
ziren, duela urte asko ehiza alde batera utzi eta bizimo-
dua aurrera ateratzeko artzain izatera pasatu ziren eus-
kaldunak omentzeko. Bertan, artzain txakur batek artzai-
naren agindupean artalde bat zaintzeko eta gidatzeko
duen gaitasuna neurtzen da. Euskal Herrian hainbat toki-
tan egiten dira: Nafarroa Beherean, Baigorrin; Nafarroan,
Uharte-Arakilen eta Amaiurren; Bizkaian, Mungian eta
Garain; Gipuzkoan, Oñatin eta Legazpin; Araban, Araian... 

5. ARDI LATXA

Euskal Herriko ardi arraza bat da ardi la-
txa. Ez zaio ukuiluan egotea gustatzen,
ateratzea behar izaten du, eta horregatik
eramaten da asko mendietara. Ile oso la-
tza du, eta hortik datorkio izena: ardi la-
txa. Lirainak eta arinak direnez, oso ongi
moldatu dira Euskal Herriko ingurunean.
Sasoian egon behar dute, mendietako la-
rreetara igotzeko eta belar freskoaz eli-
katzeko.

IDIAZABAL GAZTA

Jatorrizko izendapena duen euskal
gazta da Idiazabal gazta, eta ardi la-
txak emandako esnearekin egiten da.
Hau da, beste ardi arraza baten esnea
erabiltzen bada gazta egiteko, ez da
Idiazabal gazta izango. Esne gordinare-
kin egiten da, eta ez da egosten, ez da
inoiz 38 gradutik pasatzen egiterako-
an. Horregatik, ontzen utzi behar iza-
ten da, bi hilabetez, gutxienez. Kezta-
tua nahiz keztatu gabea izan daiteke,
eta hainbat txapelketa egiten dira.

POTTOKA

Euskal Herriko berezko zaldiak dira potto-
kak, eta poney motako zaldien barruan sar-
tzen dira. Landa eremu gogorretara ondo
egokitzen denez, pottokak milaka urtez
izan dira Euskal Herriko mendi eta basoe-
tan. Mendietan libre bizi izan den abereak
dira, neguan ukuilua zapaldu gabe eta per-
tsonek emandako janaririk gabe irauteko
gai dira. Jatorria Azken Izotz Aroaren koka-
tzen da, eta hainbat kobazulotan agertu
dira, labar-artean. Adibidez, Ekaingo Leize-
etan, Deban (Gipuzkoa).

4.
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BA AL DAKIZU?

Gaur egun Euskal Herriko paisaiari begiratuz gero, larre zabalak ikus-
ten dira basoen ondoan; paisaia partekatzen dute. Baina banaketa
hori ez da naturala: aurretik, mendietan basoa zen nagusi, baina ar-
tzaintza hasi zenean, gizakiak zuhaitzak moztu zituen, ardiak mendi-
ra eraman ahal izateko.

6. BETIZUA

Betizua euskal mendietan bizi izan den behi arraza bat da, eta
erdi askatasunean bizi izan dira. Erliebe menditsuaren ondorioz
bakartuta bizi izan direnez, arraza hori beste arrazekin gurutzatu
gabe geratu da, eta horregatik iraun du gaur egun arte. Izenari
dagokionez, behi eta izu hitzak elkartuz sortzen da; izan ere,
behi horiek norbait ikusi orduko ihes egiten dute, izututa. Desa-
gertzeko arriskuan dago, haragi eta esne ekoizpenerako beste
hainbat arraza batzuek baino haragi gutxiago dutelako, eta
baserritarrek baztertu egin dituztelako, eta
behi emankorrago
batzuen alde egin.
Hala ere, arrazari
buruzko ezagutza handi-
tzeaz gainera, betizuak
berreskuratzeko ahalegi-
nak egiten ari dira Euskal
Herrian. 

7. KINTOA,

EUSKAL TXERRIA

Euskal Herriko txerri arraza bat da kin-
toa, eta euskal txerria edo txerri txuri
beltza ere deitu ohi zaio. Desagertzeko
zorian egon zen arren, arriskutik kanpo
dago gaur egun. 2016tik jatorri deitura
babestua du, Kintoa izenpean, Nafarroa
Garaiaren eta Beherearen arteko es-
kualdearen izena oinarri hartuta, ber-
tan aurkitzen baitira arraza horretako
txerriak. Antzina, udazkenero gaztaina,
ezkurrak eta antzekoak jatera erama-
ten zituzten mendira.

Baionako xingarra

Baionako xingarra kintoarekin egindako
urdaiazpikoa da, eta kolore gorri iluna
du. Xingarra prestatzeko, txerria negua-
ren hasieran edo erdialdean hil behar
da. Lehenik, haragia garbitu, eta gatza
ematen diote; horrela edukitzen dute
hainbat astez. Gero, gatza kentzen dio-
te, eta lehortzen uzten dute, 12-13 hila-
betez, aire librean. Batzuetan, Ezpele-
tako piperra erabiltzen da xingarra
prestatzeko.

Jende askok uste du
ardi latxa izan dela be-
tidanik Euskal Herriko
abere nagusia, baina
ez da hala: duela 200
edo 300 urte inguru,
behia erabiltzen zuten
abere moduan, elika-
gai esnea izateko eta
gazta egiteko. Ardia
etxekotzea nahiko be-
rria da Euskal Herrian.

Euskal Herriko auto
asko eta askotan itsa-
tsita ikus daiteke ardi
baten pegatina. Pega-
tina horrek ardi latxa
irudikatzen du, eta
Euskal Herriko sinbolo
gisa erabiltzen da.

BA AL DAKIZU?

IDOIA ZABALETA / FOKU
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DENBORA-PASAK

1. 
Ezberdintasunak. Betizua, ardi latxa eta artzain txakurra
gustura daude belarretan, baina bi marrazkien artean zazpi
ezberdintasun daude. Ba al dakizu zeintzuk diren?

2.
Bikote jokoa. Kartak
buruz behera jarrita, Manexek
bi animalia bitan errepikatuta
dauzka esku artean.
Zeintzuk dira?
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‘Baserriko abereak’ 
Oilategitik arrautzak erruteko tokiraino doa
korrika, alanbreak diruditen hanken gainean.
Lumazko soinekoa darama soinean, eta
arrautzak jartzen ditu. Asmatu zein den
etxaldeko animalia hau!

Adam eta Charlotte Guillain
Argitaletxea: Ibaizabal.

‘Baserriko animaliak’ 
Nola egiten du behiak? Eta ardiak? Laztandu
haien ilaje leuna, eta entzungo duzu! Argazki
ederrak eta ilaje goxo laztangarriak. Orrialde
bakoitzeko soinu moduluak direla-eta, anima-
liak bizirik daudela irudituko zaizu.

ARSedition
Argitaletxea: Ttarttalo.

‘Animalien inbentarioa’ 
Liburuan erakusten diren espezieetako batzuk
gaur egun mehatxatuta daude (tigrea eta txin-
pantzea); beste batzuk galzorian daude (errino-
zero beltza, itsas txakur fraidea eta larruzko dor-
toka); eta badira dagoeneko desagertu direnak
animalia basati gisa (orix izenekoa, adibidez). Lan
honen helburua da jendeak kontzientzia hartzea
halakoak babestu behar direla, eta, horrez gain,
hain ederrak diren animalienganako errespetua

eta jakin-mina piztea du xede.

Virginie Aladjidi
Argitaletxea: Pamiela. 

‘Xaxardi ’ 
Artaldeak, taldearen indarrak, askotan besteen
norabidean eraman gaitzake gure ideia eta de-
sirak alde batera utzita. Zaila da batzuetan tal-
dearen usteei aurre eginez nork bere bidea egi-
tea. Halaxe egiten du Xaxardik, gure protagonis-
tak, sasi-ardi kritiko, bakar eta bereziak. Nork

bere uste eta iritzia izatearen indarra nabarmentzen da ipuinean,
ekintza, arrisku eta ustekabez betetako istorio bihurri eta dibertiga-
rrian. Beti buruargi! Hori da Xaxardiren sekretua.             

Joana Ziganda eta Iker Uribe
Argitaletxea: Autoedizioa. 

AZOKAErantzunak: 2.-Ardia.
3.-Pottoka, ardia eta betizua.

3. 
Osatu hitzak. Nagorek
desordenan dauden hizkiak ordenan jarri
nahi ditu, hitzak osatzeko, baina ez du
asmatzen. Lagunduko al diozu?

KA-TTO-PO

A-TI-BE-ZU

A-DI-AR
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SIGI-SAGA-SAGU

Argia lagun

E
gun on, Gató. Xatox, tox, tox —esan dit
goizean Popofek. Eta komunera eraman
nau, plisti-plasta bainatzera. Uharte ba-

teko bi pirata bagina bezala ibili gara. Baina
han ezustean harrapatu gaitu garbitzaileak.
—Saguak, saguak bibliotekan! 
Eta sigi-saga-sagu alde egin dugu. Eta esku-

bandatik irristatu gara. Eta itsasontzian ezku-
taturik, kasik ez naiz lasaitu ipuinen ordua iri-
tsi arte.
—Behin batez —hasi dira bibliotekariak—, sa-

gutxo batzuk lehoi loti bat zirikatzen hasi zi-
ren. Piztiak, haserre, sagu bat harrapatu zuen.
Eta lehoiak tripa betea zeukanez eta saguak
barkamena eskatu zionez, barkatu egin zuen.
Beste batean, ehiztari batzuek sare batean
harrapatu zuten lehoia. Haren orroak eta ma-
kakorroak! Sagutxoak, orduan, bere hortz txi-
kiekin sareko korapiloak kras-kras-kras apur-
tu, eta lehoia askatzea lortu zuen. Laguntasu-

nak salbatu zuen txikia, salbatu lehoitzarra,
eta amaitu da elezaharra.
—Bai sagu azkarra! —hots egin du mutiko

pobreak. Eta Popofek bere begi bakarra klis-
katu dit.
—Gaur ex diogu jarraituko. Xuxenean joango

gara bere etxera. Baina Txixpaxekin.

Eta harantze-
an Txispas eza-
gutu dut, sagu
elektrikaria: bi-
bote erre eta
buztan fosfo-
reszentearekin.
Eta, aldamene-
an, ehun eta
bat sagu kable
buztantsue-
kin. Eta de-

nok mutikoa-
ren etxera joan
gara, eta Txis-
pasek kable ba-
tzuk marruska-
tu ditu, eta lotu

ditu. Eta mutikoa iritsi denerako argia zuten
bere etxean!!! Eta bibaka eta algaraka hasi
dira haiek. Eta irriz karkailaka jarraitu dugu
guk. Eta, aspaldiko partez, ai ze po, ai ze poz
handia sentitu dudan.

Testua: Patxi Zubizarreta Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Bi aste barru jarraituko du... 


