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Bihotzerrea daukat
eta ahoan sutea;
lau hanka dauzkat

eta izenean sugea. Zer ote?

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

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Nikole! Eguzkiari laugarren itzulia eman,

eta segi jira eta buelta, salto eta brinko,

zoriontsu! Joanes, aitatxo

eta amatxo

Zorionak, Ibai. Datorren asteartean 
3 urte beteko dituzu. Muxu pila bat

Azpeitiko attitte eta amaren partez

eta ondo ondo pasa Hurritzekin eta

gurasoekin.

Aunitz urtez, Jone! Seguru ongi baina
hobeki ospatu duzula martxoaren 8a,

familiarekin eta lagunekin. 11 urte jada!

Muxu erraldoi bat etxekoen partez!
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Egoitza: Martin Ugalde kultur parkea. Gudarien etorbidea, z/g. 20140 Andoain ISSN: 1699-728x

ZORiON AGURRAK

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.

ZOZKETA

Kaixo, MANTANGORRIren zaleok!

Zer moduz zaudete? Herri

Urratsek 40 urte betetzen ditu

aurten, eta, horren aitzakian,

Pirritx, Porrotx eta

Marimototsekin urtebetetzea

partekatzea erabaki dute.

Hortaz, apirilaren 2an,

11:00etan, urtebetetze
besta erraldoia
ospatuko dute, Baionako Lauga aretoan.  Emanaldi

berezi horretarako bi sarrera bikoitz banatuko ditugu

MANTANGORRIn. Horiek lortzeko, bidali marrazki bat

mantangorri@berria.eus helbidera martxoaren 28a baino

lehen, eta apirilaren 1ean iragarriko ditugu irabazleak.

Zorte on!

Aurten ere, Martxoaren 8ko aldarria berretsi dugu

Orioko (Gipuzkoa) Zaragueta Herri
Eskolako irakasleok, langileok eta
ikasleok. Ahanzturan gera ez dadin,
parekidetasunaren aldarria ozen entzun da.

Emakumeok gizarteko partaide garen heinean

berdintasunean bizi behar dugula esan dugu ozenki.
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Izena duenak

lekua du

Irati filmean ikusi
daitekeen bezala,
pertsonaia ugarik
osatzen dute
euskal mitologia.
Izaki mitologiko
bakoitzak hainbat
bizileku ditu, edo
hala sinetsi izan da,
behintzat. Horietara
iristeko, mendi eta
basoak zeharkatu
behar dira. Bizileku
horietako batzuk
aurkituko dituzue
gaur MANTANGORRI-n. 
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Euskal mitologiako pertsonaiarik
garrantzitsuena da Mari, beste jei-
nu guztien jainkoa edo nagusia.
Mendiei, lurrari eta leize zuloei lo-
tutako pertsonaia da; horietako
askotan bizi da. Justiziaren jainkoa
da, zintzotasunaren defendatzai-
lea, eta injustizien aurka borroka-
tzen duena. 

Ibilbidea: 

Mendikuteko leizea

Albizturko (Gipuzkoa) plazan has-
ten da Mari bizi den kobazulora
eramaten duen ibilbidea. PR GI-81
izeneko bidexkaren seinaleei ja-
rraituta gora egin behar da, eta,
San Gregorioko ermita pasatu on-
doren, Urrutume etxearekin egiten
da topo, harrizko eskulturak eta lo-
rategi zainduak dituena. Mendiku-
teko tontorra baino lehenago dago
leizea, hurritzez eta arrokaz osatu-
tako bidearen erdian. Kopeta argi
batekin sartu daiteke bertara.

LAMINAK 

Uretako emakume jainkoak dira la-
miak edo laminak, ezohiko ederta-
suna dutenak. Itsasoa, iturriak, pu-
tzuak, errekastoak, aintzirak eta
itsasoa dituzte bizileku. Urrezko
orrazi batekin orrazten dute ile lu-
zea, begirada galdu edo limurtzaile-
arekin. Ahate edo oilo oinak izaten
dituzte.  

Ibilbidea: 

Abaunzko leizea

Arraitzen (Nafarroa) iparraldean da-
go Abaunzko leizea, eta bertan la-
minak bizi zirela kontatu zion ber-
tako andre batek Jose Migel Baran-
diarani. Han topatu zituzten,
1996an, hiru karezko harri, zirrima-
rra batzuk irarrita. Duela 13.000 ur-
tekoak dira, eta Abaunzko Mapa
deitzen diete. Herritik abiatuta, eli-
zatik zementuzko pista bat hartu,
eta aurrera egin behar da, Zaldizain

errekako bidea zehaz-
ten duen seinalea iku-
si arte. Errekak sortu-
tako haitzartera jo-
an eta agertzen
den bidexkari ja-
rraituz iristen da
laminen leizera.

JENTILAK

Izaki erraldoiak dira jentilak, oso in-
dartsuak. Mendietan bizi dira, eta
oso xaloak dira. Mendi batetik bes-
tera harri erraldoiak jaurtitzea
atsegin dute. Esaten dutenez, lehe-
nengoak izan ziren nekazaritza
ikasten, eta gauza asko irakatsi ziz-
kieten gizakiei.

Ibilbidea: 

Jentilarriko trikuharria

Zaldibiako (Gipuzkoa) Olariagako

Saroiaren bidetik abiatuta joaten
da jentilen bizilekuetako batera,
Jentilarriko trikuharrira. Galtzada
zaharrari jarraitu behar zaio, Ausa-
Gaztelurako bidea albo batera utzi-
ta. Pistaren amaieran, borda bat
dago, eta, bertatik gorantz jarrai-
tuz, Pikoetako lepora iristen da. Lu-
rrezko pista markatu bat dago, On-
darretako harana eskuinetara utzi-
ta. Pagadiari jarraituz iristen da
Jentilarriko trikuharrira. Ibilbideari
jarraituz gero, Supitaizko menhirra
ikusteko aukera dago, eta Ondarre-
ko haranetik itzuli. 

MARI

Mitologiari buruzko
webgune

interesgarriak:
euskalmitologia.com
eta www.amaroa.com

BA AL DAKIZU?

Kondaira batek dio jentil
batek jarri zituela
Hendaiako (Lapurdi)
dunbarriak dauden
lekuan. Beste batzuek
diote urperaturiko hiri
baten aztarna direla.

BA AL DAKIZU?

MUNDUARI ADI   EUSKAL MITOLOGIA

Eu

Id

ILUSTRAZIOAK: ESTUDIO CREATIVO - LAPECERA.EU
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HERENSUGE

Euskal mitologiako dragoia da
herensuge, suari lotua. Sugaarrekin
nahastu izan da sarri, haren ezau-
garri morfologiko antzekoak izan
dituelako. Elezahar batzuetan
zazpi buru dituela esan izan da,
baina, gehienetan, bakarrarekin
irudikatu dute. Ahozko literatura-
ren arabera, kobazulo sakonetan
bizi da, eta gosez dagoenean soilik
irteten da, mendietako animaliak
jatera.

Ibilbidea: 

Done Mikel Aralarkoa

Kondaira baten arabera,
Done Mikel santutegia
Iraunsuge izeneko leize
zuloaren gainean eraikita dago.
Uharte Arakiletik (Nafarroa) igo
daiteke santutegira, besteak
beste. Arakil ibaia gurutzatu eta
saihesbide bat hartu behar da, as-
faltozko pista batetik. Koloretako
marrei jarraituz gero, basoa zehar-
katuz, iristen da Done Mikel Aralar-
koaren santutegira. 

BASAJAUN

Basajaun, izenak dioen bezala, ba-
soko jauna da, jaun basatia, indar
ikaragarriko izakia. Gorputza ilez es-
talita dauka, belaunetaraino, aurre-
tik zein atzetik. Oin bat gizakiaren
modukoa dauka, eta bestea, berriz,
oinatz borobil batez osatua. Leize-
etan bizi da, eta, daukan itxuragatik
ikara sor badezake ere, artaldeak
zaintzen dituen jeinu babeslea da.

Ibilbidea: Iratiko oihana

Iratiko oihanean ikusi omen zituz-

ten behin baino gehiagotan basa-
jaun eta basandere. Hainbat ibilbi-
de egiteko aukera dago oihanean,
batzuk lasaiagoak, eta besteak go-
gorragoak. Iratiko etxoletatik abia-
tuta, Urbeltzeko errekari jarraituz,
interpretazio panelak daude, baso-
ko zura zertarako erabiltzen zen
azaltzeko. Saihesbidea hartuz gero,
Kubo ur jauziarekin egiten da topo.
Pistara itzulita, aurrera egin eta GR-
12 bidearen markei jarraituta, Ut-
hurtxarreko lepora iristen da. Bide-
an aurrera jarraitu daiteke, Bizkar-
zeko leporaino, eta baita handik au-
rrera ere, Iratiko gailur handiak igo-
tzeko.

TARTALO

Begi bakarreko pertsonaia mito-
logikoa da Tartalo, gizon erral-
doia eta lanbidez artzaina. Beldu-
rra eragiten du, herrietako gazte-
ak bahitzen eta jaten dituela uste
baitu jendeak. Jeinu handia eta in-
dartsua izan arren, ez omen da oso
buruargia, eta gizakiak maiz ira-
bazten omen zion, adimen aldetik. 

Ibilbidea: 

Santa Eufemia ermita

Urregaraiko eta Bedartzandiko ton-
torrekin lotzen da Tartalo, Lea-Arti-
baiko lurretan (Bizkaia), eta Alarabi
deitzen diote pertsonaiari. Horra
iristeko, Markina-Xemeindik (Biz-
kaia) abiatu eta Boluko zubia igaro
behar da, Artibai gurutzatzeko.
Ituarte baserria igarotakoan, hor-
migoizko pista bat hartu eta go-
rantz abiatu behar da. Behin Igotz
etxea igarota, pistak Santa Eufe-
miako zelaira eramaten du, Urrega-
rai eta Bedartzandi artean. Bertatik
ikusten da Santa Eufemia ermita
ere. Handik aurrera, txangoa pasie-
ra bat da, Alarabiren inguruetan ba-
rrena, Urregaraiko puntaraino. 

uskal Herriko ibilbide
mitologikoak

dazleak: Imanol Bueno
eta Aitor Ventureira.

Itzulpena: Markel
Lizasoain.

INFORMAZIO

ITURRIA

IDOIA ZABALETA /FOKU

BOB EDME
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DENBORA-PASAK

1. 
Osatu eta apaindu. Nagore Tartalo marrazten
hasi da; ez du bukatu, ordea.  Marraztu falta den
erdia, eta margotu. 

A

E

D

F

H I

B

C

Julenek argazkiak
atera dizkio sorgin
bati, dantzan ari den

bitartean. Baina haietako bi
bakarrik dira berdin-berdinak.
Asmatuko al duzu
zein diren?

2. 
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Erantzunak: 2.-B eta C.

A Z B G M E U E O M
Z E L O A K I Z B N
Z L A R R T S K A S
T A M A I U R A S E
R T I U A L J R A N
N S A L L E L O J T
T A L A D R A I A I
Z G A R E T O I U Z
M I K E L A T S N E
L B I M E R Z R O N
D E L U S T A T F M
I N G U M A I Z S G
F U X I E L T S U U
T S O N K O R K D E

inguma
tartalo
lamia
amaiur

mikelats
basajaun
mari
ieltsu

Hizki salda. Lierni
sorginak zortzi hitz sartu ditu
lapikoan, eta hizki guztiak

nahasi ditu. Aurkitu itzazu!
3. 

‘Mari’ 
Mari da, dudarik gabe, euskal mitologiako
izaki nagusia. Gaur egun, XX. mendearen
hasieran Jose Miguel Barandiaranek eta
haren laguntzaileek bildu zituzten lekuko-
tasunen bidez baizik ez dugu ezagutzen.
Geroztik, euskal gizarteak hainbat zibiliza-

ziorekin egin du topo; beraz, ez da harritzekoa Mariren pertsonaiak
hamaika aurpegi izatea. 

Bakarne Atxukarro, Izazkun Zubialde eta Asun Egurza 
Argitaletxea:Denonartean.

‘Onin mitologiaren
lurraldean’ 
Kaixo! Onin naiz. Aspalditik izan dut mitolo-
giaren munduan barneratzeko ametsa. Se-
kula ez nuen pentsatuko sarbideko atea
etxetik hain gertu egongo zenik, inguratzen
gaituzten mendietan. Alupak, gure lagun inui-
tak, laguntza behar du. Haren herria arrisku
larrian dago, eta Mari jainkosak izan lezake
hari laguntzeko giltza. Marirengana iristea ez

da erraza izango. Lehenik, ustekabeko pertsonaia batzuei egin be-
harko diegu aurre: hor izango ditugu Tartalo, Herensuge, laminak
eta beste.

Ibon Martin eta Aiora Jaka
Argitaletxea: Travel bug.

‘Tartalo’ 
Tartalo ziklopea da, alegia, begi bakarra du
bekokiaren erdian. Indar izugarriko erraldoia
da, kobazulo batean bizi da, eta bertara bildu
ohi du gauez bere artalde ederra. Gainera,
kristauak jaten ditu harrapatuz gero.

Bakarne Atxukarro, Izazkun Zubialde eta Asun Egurza
Argitaletxea:Denonartean. 

‘Basajaun’ 
Basajaun basoan bizi den euskal mitologiako
izakia da, Olentzerorekin batera bizirik geratu
zen azken jentila. Basajaunak gizakiak baino le-
henagotik ezagutzen zuen nekazaritza, eta
hainbat gauza erakutsi omen zizkion: zerra

gaztainondoaren hostoa bezalakoa dela; boluaren ardatza haltzaren
zuraz egin behar dela; burdina soldatzeko lohia erabil daitekeela...
Artzainari artaldea ere zaintzen dio. 

Bakarne Atxukarro, Izazkun Zubialde eta Asun Egurza
Argitaletxea:Denonartean. 

AZOKA
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G
aurkoan, beste erlaxazio jarrera
bat aurkeztuko dizuet; arnasaren
mugimendua errazten du, eta
atseden handia sortzen: 

Eman ditzagun pauso hauek, eta erlaxa
gaitezen!

1 Etzan zaitez buruz gora lurraren gainean,
erabateko babesa emango dizu eta , utzi
konfiantza osoz gorputzaren pisu guztia lu-
rraren gainean.

2 Jiratu ezazu gorputza eskuinaldera. Es-
kuineko besoa atzeraka tolestu gorputzaren
lerro berean, eta jar ezazu haren gainean bu-
ruaren goialdea. Luza itzazu hankak, eta to-

lestu ezkerrekoa, oina eskuineko hankaren
kontra jarriz eta belauna lurraren kontra,
oreka mantenduz.

3 Lurrean duzun besoa burko gisa erabiliz,
mantendu jarrera. Ezkerreko besoa izterra-
ren gainean egokitu. Ezkerreko hanka toles-
tua duzun bitartean, eskuinekoa luzatuta
mantenduko duzu. Begiak itxi, eta lasaitu.

4 Gorputza eroso duzula sentitzen duzu-
nean, has zaitez gorputzeko atal guztiei
mentalki agintzen askatu eta lasaitu daite-
zela . arnaskera lasaiaren bidez, gozatu atse-
denaldiaz.

* Jarrera honetan egon 5-10 minutuan.

Dadrasana,
erlaxazio
jarrera
Testua:Yoke yoga klasikoko elkartea.
Marrazkiak: Paula Estevez.


