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E U SK A R A BE R R IOBE T I ZE N DE AKO
E GUNE R OKO HIZK E R A N

Berriobeitiko Udala

Aitzinsolasa
Helduek gurasoengandik jaso duten hitza, etxean eta karrikan entzun eta erabiltzen duten
hizkera, ez da gazteagoek hitz egiten dutena bezalakoa. Belarriak erne dituztenak ohartu
dira horretaz, eta adi daude. Berriobeitiko herrietako bizilagun horien hizketako hitz
bereziak jaso beharra ikusi dute.
Berriobeitiko jendeari aurrekoek transmititutako hizkera horretako hitzak galdu ez daitezen
eta hurrengo belaunaldietakoek ere ezagutu ditzaten, lan xume hau eskaini digute.
Lan xume baina garrantzitsua. Garrantzitsua, jende askoren parte hartzea behar izan
delako lana egiteko. Batzuek, oharkabean, gogoan indartsu dituzten hitzak isuri dituzte,
eta beste batzuek horiek bildu, denen egarria asetzeko.
Garrantzitsua, Berriobeitiko herrietako hizkuntza, oraintxe arte, euskara izan dela agerian
uzten duelako. Oraintxe arte diot, hizkuntza baten bizian berrehun urte istante bat baita,
maiz, agudo esaten badugu ere inoiz ez dela hitz egin, norberaren bizia betikotzat harturik.
Euskararen Legeak berak ere, nonbait, Berriobeitin euskara kanpotar hizkuntzatzat hartu
zuen eta eremu hau ez zuen eremu euskaldunean sartu. Berriobeitiko hiztun hauek beren
erdaran sartzen dituzten euskarazko hitz hauek garbi salatzen dute, ordea, hemen euskara
zela ohiko hizkuntza.
Garrantzitsua, lan honetako hitzak lagungarri eta erreferentzia izan daitezkeelako euskara
ikasten ari den eta ikasi nahi duen jendearendako, inguruko toki-izenak bezalaxe. Egunero,
inguruan, entzuten dituzten hurbileko hitzek bidea errazten baitie ikaste horretan.
Garrantzitsua, han eta hemen, Iruñerriko herrietan jasotako hiztegitxo hauek, hemengo
euskara hobeki ezagutzeko baliagarri direlako.
Garrantzitsua euskaldun guztiontzat gure euskara aberasteko. Hauetako hitz asko arruntean
erabiltzen ditugu, baina badira inon gutxi erabiltzen direnak ere, berri zaizkigunak. Eta
zendea honetan ere, gero eta euskaldun gehiago dago, kanpotik hona bizitzera etorri
direnei eta, batez ere, euskara haurretan edo heldutan ikasteko ahalegina egin dutenei
esker.
Gaur ere, euskalduna da Berriobeiti, hizkuntza nagusia ez izan arren. Katea ez da eten;
euskara ia hizkuntza bakarra zen garaitik etorri zaizkigun hitz eta espresioek katea hautsi
ez dadin lagundu dute. Berriobeitiko gaurko euskaldunak ez dira sustrairik gabeko haurrak.
Mila esker lan hau egin duzuen guztiei. Baita Berriobeitiko Udalari eta Euskara Zerbitzuari
ere.
Sagrario Aleman Astiz
Euskaltzaindiako euskaltzain osoa
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Sarrera
Eskuartean darabilzun lan hau auzokide talde txiki baten ahaleginaren emaitza izan
da; guztiok ere Zendeako gizartegintzan eta kulturgintzan dihardugu eta, era berean,
Berriobeitiko Udalaren Euskara Batzordean ari gara parte hartzen, batzordea 2007an sortu
zenetik.
Kultura ez-materialaz ari gara, ingurune txiki honen nortasunaren eta izaeraren hainbat
atalez; zailtasunak zailtasun, gure jendea gauza izan baita bere oroimen kulturala ohituretan
eta hizkeran gordetzeko.
Ondare hori ahanzturatik erauzteaz gain, itzaltzeko kinkan zegoen su txiki-txiki hori
hauspotu nahi izan dugu, gure adinekoen gogoa pizteko eta, aldi berean, egungo
belaunaldiei eta auzokide berriei -euskaldunak izan ala ez- galtzeko zorian dauden usadio
zaharrak eta horiek oro mamiz betetzen dituzten hitzak erakusteko; hitzek adierazpidea
ematen baitiete usadioei.
Gure asmoaren abiaburua aspaldikoa da, 1983an Elkarte herrira iritsi berria zen auzokide
batek ahoz belarrira egindako bilketa batetik abiatu baita. Herriko Kontzeju etxea eraiki
izanak izan zuen garrantzi berezia lan hartan, harreman handiagoa izateko aukera eman
baitzuen auzokideen artean, eta hitzak elkarrizketa atseginetatik bereizi ziren alez ale, janari
eta porroien artean bereizi ere, baina baita zeregin serioagoetan ere. Paper nahaspila bat
da, eta sorta horretan nekazaritza munduko hitz eta esaldi bereziak moldatu dira behin eta
berriz, eraldakuntza handirik gabeko kontzeju txiki batean. Belaunaldi horren hizkuntzaingurunerik hurbilena gaztelania izan da, euskararekin zerikusia duen eragin nabarmenik
gabea.
Horixe izan da erreferentzia nagusia datu-base bat aztertu, erkatu, hazi eta, azkenik,
osatzeko, ondotik garatze eta zabaltze aldera. Azken buruan, gure herrietako jendeen kultur
eta eguneroko altxorraren azpian dagoen ondare aberats ez-materiala gorde, babestu eta
ezagutzera ematea izan dugu xede.
Gure saririk ederrena litzateke liburuxka honetako orrialdeek zuei guztiei gogora ekartzea
oroimenaren zokoetan ezkutaturik dauzkazuen hitzak eta, lan honetan bilduta ez izatera,
Berriobeitiko Udal Euskara Zerbitzuari helaraztea (948303129), guztion oroimenean
betirako iraun dezaten. Zuen esku dago, beraz, lan honi jarraipena ematea.

Joseba Gil Jiménez
(Elkarte)
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Metodologia
Arestian azaldutako lehen bilketan hartan 500 hitz inguru jaso ziren eta, azterketa zorrotz
eta zehatzaren ondotik, 350 bat aukeratu ditugu; guztiek ere ederki betetzen dituzte
zabalkunderako ezarri diren helburuak. Lana hitzetara mugatu da, bestelako hizkuntzaosagairik sartu gabe, hala nola esaldien egitura, azentua edota esamoldeak. Era berean, ez
dugu toponimia konturik aipatu, ezta etxe izenik ere, beste lan batzuetan aztertu baitira.
Hasteko eta bat, informazio guztia informatika-euskarrian transkribatu, hurrenkera
alfabetikoan antolatu, lan-taldea osatu, eta helburuak nahiz prozedurak ezarri ditugu eta,
horretan oinarriturik, itxuraz euskaratik datozen edo euskal osagaia duten hitzen zerrenda
bat osatu dugu.
Azterketa linguistikoa zorrotza izan da eta, egia esan, baliagarriak izan zaizkigu Nafarroako
hainbat tokitan lehenagotik egin diren antzeko lanak; era berean, informazioa bibliografia
espezializatuarekin erkatu dugu. Erabat sustraiturik dauden euskal eragineko hitzak bildu
nahi izan ditugu, belaunaldiz belaunaldi aurrekoengandik jasotakoak, alde batera utzita
kanpoko eraginak eta/edo modernoak.
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Metodologia
Aurrez aukeratutako hitz zerrenda Udalerri honetako gainerako herrietara aldatu dugu
eta, horretarako, adin batetik gorako gizon-emakume batzuei elkarrizketak egin zaizkie;
elkarrizketatu guztiak hemen jaio eta bizi dira. Hitzak ba ote zekizkiten edo ez eta erabiltzen
ote zituzten edo ez jakitea izan da helburua eta, horrekin batera, hainbat aldaera eta adiera
jaso eta bestelako hitzak biltzea; guztiak ere, ondotik, behar bezala aztertu ditugu.
Hitzak hainbat aldiz pasatu ditugu galbahetik eta andana bat ere baztertu dugu; esate
baterako, beste hizkuntza batzuetatik jaso edo eratorritakoak (erromantzea, gaztelania,
frantsesa...): baste, mugir...; esamoldeak edo nabarrismoak: bardia, koteta...; ziurrenera
euskaratik etorrita ere gaztelaniak bereganatuak dituen hitzak eta erabat orokortu
direnak: txirla, txatarra, bolada...; azken hamarkadetan eskuratutako hitzak: goitibera,
zezensuzko...; eta ziurrenera beste leku batzuetan jasotako hitzak, hala nola morroi, nolanahi... Era berean, gaztelaniarekin (latinarekin edo beste batzuekin) jatorri berdina duten
hitzak eta antzeko formak ezabatu ditugu: arkazia, topar...; itxuraz euskal jatorria duten
hitzak izanik ere, lotura konbentzigarririk aurkitu ez zaienak: zorrotiau, aspertikas...; edota
zehaztasunez jaso ez diren beste hitz batzuk edo beste herri batzuetan erkatzeko daudenak:
eskutar, axaris, zaldarrika… Horiek oro, hortaz, etorkizunean eginen den berrikuspenerako
gelditu dira.

Elkarteko Kontzejuaren
kontu-idazpenak 1947an
Ozalanei edo Auzolanei buruz

E US K AR A B E R R IOBETI ZENDEAKO EG UNEROKO HIZKERAN

5

Lan taldea
LUIS MIRANDA: Taldearen koordinatzailea, informatizazioa eta elkarrizketak.
JOSEBA GIL: Hasierako bilketa, sarrera eta diseinua.
JOXE MANUEL ALEMAN: Berrazterketa, aukeraketa eta azterketa etimologikoa.
RAUL URBELTZ: Gainbegiraketa, formatua eta sintaxia.
Berriobeitiko Euskara Zerbitzua (Mario Zapata): Udalarekiko koordinazioa.

Laguntzaileak
AITZOAIN:

Manuel Larráinzar Goñi (1936)
Ramón Larrañeta Ilundáin (1941)

AÑEZKAR:

Urbano Miranda Azpíroz (1929)
Mª Ángeles Arraiza Zabalza (1943)
Ángel Arraiza Zabalza (1945)
Charo Arraiza Zabalza (1949)
			
ARTIKA:
José María Beriáin Olave (1937)
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BALLARIAIN:

Socorro Pabollet Iráizoz (1922)
Silvia Pabollet Pascal (1959)
José Ramón Pabollet Pascal (1962)

BERRIOBEITI:

Milagros Iribarren Viscarret (1933)
Javier Ilundáin Gainza (1941)
Joaquín Iribarren Mendióroz (1942)
Lourdes Ilundáin Gainza (1948)

BERRIOGOITI:

Gregorio Echeverría Donazar (1932)
Felisa Jáuregui Garayoa (1934)
Antonio Larráyoz Iribarren (1953)

ELKARTE:

José Miguel Urriza Babace (1947)
Victoriano Goñi Oyarzun (1948)
José Huarte Babace (1950)
Miguel Angel Goñi Oyarzun (1955)
Jesús María Huarte Babace (1957)

LARRAGETA:

Demetrio Aldaz Biurrun (1939)

LOTZA:

José Larrea Cenoz (1937)

OTEITZA:

Rufina Babace Urriza (1948)
José Félix Babace Urriza (1952)
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Zendeako euskarari buruzko oharrak
Euskara izan da gure Zendean mendez mende erabili den jatorrizko hizkuntza, antzinaantzinatik duela gutxi arte. Doi-doi duela ehun urte pasatuta galdu zen jendearen
eguneroko solasetatik, baina beti izan du nola halako tokia gure bazterretan: tokiizenetan, etxe izenetan eta lan honetan jaso direnak bezalako hitzetan. Horrela mantendu
da ahul-ahul gaur egunera arte eta, egun, belaunaldi berrien ezpainetatik biziberritzen ari
da.
Lan honen helburua ez da oro har euskararen jatorrian eta bilakaeran sakontzea, ezta
gure Zendeakoan bereziki ere. Gaia sakon baino sakonago aztertu baitute filologo,
historialari eta jende ikasi askok. Hala ere, zertxobait aipatu nahi dugu haren testuinguru
linguistikoaz.
XIX. mendean egindako lehen azterlanetan, gure Zendean mintzatzen zen euskara Goi
Nafarrera deritzon euskalkian sailkatu zen, eta hartan bi eremu handi bereizi ziren:
Iparraldekoa eta Hegoaldekoa. Berriobeiti Hegoaldekoan sartuta zegoen, baina euskalki
hori aldi berean hiru azpieuskalkitan banatu zen, eta bakoitzak bere formak izan zituen.
Zehazki, gure Zendean mintzo zen aldaerari Hegoaldeko Goi Nafarrera, Oltzako aldaera
esan zitzaion.
Nolanahi ere, gaur egun aurrerapauso nabarmenak eman dira dialektologian. Hori dela
eta, sailkapen horiek zuhurtasunez erabili behar ditugu.

Goi Nafarrera euskalkiaren
azpieuskalkiak eta aldaerak,
Resurrección María de
Azkueren arabera.
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Nola erabili hiztegia
Hitz nagusia (letra larriz eta lodiz idatzia) formarik dokumentatuena da; parentesien
artean, berriz, horren ohikoak ez diren beste aldaera batzuk ageri dira. Hitz hauek euskal
grafiarekin agertzen dira eta bildu diren bezala, hitzez hitz, jaso dira. Zenbaitetan, aldaera
bakoitza zer herritan bildu den ageri da.
Gero, letra etzanean ageri da hitza zer herritan dokumentatu den: Ar: Artika, Añ: Añezkar,
Ba: Ballariain, Bb: Berriobeiti, Bg: Berriogoiti, El: Elkarte, La: Larrageta, Lo: Lotza, Ot:
Oteitza. Hitza zazpi herritan edo gehiagotan bildu bada, erabilera orokorrekotzat jo dugu:
Orok.
Hitz bakoitzari eman zaion esanahia (letra arruntean) herrian bertan dokumentatua dago;
beraz, desberdina izan daiteke herri bakoitzerako. Hitz batzuek, gainera, hainbat adiera
dituzte eta zenbakituak daude.
Komatxoen artean eta letra etzanean, elkarrizketatuei hitzez hitz jasotako esaldiak ageri
dira.
Azkenik, kortxeteen artean, hitzak zer jatorri duen eta zer euskal formatatik heldu den
adierazia dago.
HITZA (ALDAERAK): Herriak: Herrietan zer esanahi ematen zaion. “Elkarrizketatuei hitzez
hitz jasotako esaldia” [Hitzaren jatorriaren azalpen teknikoa]

Adibideak:
AUXILIK: Añ-Ba-Bs-El-Lo-Ot. Hago isilik. Berriobeitin zoaz! gisara ulertzen dute [Euskaratik:
hago + ixilik)
GARDABERA (GARDANBERA): Orok. Kardabera (Sonchus lavis). Basa kardua. “Les gusta
a los conejos. Las cortas y sale leche”. Berriobeitin emakume bular-emaileei esaten
zitzaien: “Tienes más leche que las gardaberas” [Euskaratik: kardabera]
ILARRAKA: Orok. 1. Isatsa, txilarra. “Se utilizaba para hacer escobas”. 2. Ziza mota (Lepista
nebularis). [Euskaratik: ilarka/ilarraka].

Bestelako laburdurak:
RAE: Espainieraren Errege Akademia
DRAE: Espainieraren hiztegia (Espainieraren Errege Akademia)
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A

HIZTEGIA (Hitz aukeratuen zerrenda)
A

AIDA!: Orok. Idiak atzetik gidatzeko esaten den hitza aurrera egin dezaten, akuilueztenarekin akuilatu bitartean. [Euskaratik: aida: arre]
AIDA BE! (AIDA BEHI): Añ-Bb-Bg-El-Lo. Idiak (edo behi uztartuak) aurretik gidatzeko esaten
den hitza (akuilua uztarri gainean jarrita). [Euskaratik: aida + behi]
AISKOL: Orok. Dilista baino handixeagoa den landare leguminosoa; ilargi-erdiaren forma
du (Latirus satirus). [Euskaratik: aizkol]
AIZKOLARI: Orok. Aizkora-apustuetan parte hartzen duen kirolaria. [Euskaratik: aizkolari.
Aldi berean, aizkora hitzetik]
AKULLU: El-Lo. Pertikaren muturrean dagoen burdinazko eztena. [Euskaratik: akuilu]
ALBARKA (ABARKA): Orok. Larruzko oinetakoak (gero, gurpil-azalez egindakoak); soka
baten bidez zangoaren behealdean lotzen dira. [Astarloaren arabera euskal hitza da]
ALMATXORRA: Ikusi maltxorra.
ALUE: El. Irain-hitza [Euskaratik: alu: iraina; oro har, haurrei esaten zaie]
ALZABURU: Ai-Añ-Ar-El-Ot. Idiari esaten zitzaion, burua altxa zezan. Aitzoainen, gainera,
haur jolasetan erabiltzen zen. [Euskaratik: altxa + buru] Ikusi Goitiburu.
ANDERETE: Orok. Inurri eme hegalduna. [Euskaratik: andre/andere]
APA (PA): Añ-Ba-Bg-El-Ot. Musua. “Dame apa”, “Dale un pa”. [Euskaratik: apa]
APURRES/AS: Añ-El-Ot. 1. Ogi-apurra. Tapurres ere bai. [Euskaratik: apur]. 2. Oiloei
deitzeko erabiltzen den hitza. [Euskaratik: purra]
ARAÑON: Orok. Basarana. Patxaran ere esaten zaio [Euskaratik: aran]
ARDATZA: El. Dolarearen tornuaren ardatza. [Euskaratik: ardatz]
ARDUA: Ba-Bb-Bg. Ardoa. [Euskaratik: ardo]
ARDUABELTZ/A: Bb-El. Ardo beltza. [Euskaratik: ardo + beltz]
AREA: Orok. Burdinazko hortzez osaturiko area, alorreko mokorrak hausteko. [Euskaratik:
are/arre]
ARRAPO: Orok. Zapoa. [Euskaratik: arrapo/zarrapo/apo/zapo]
ARTILLA: El. Artile mota. [Euskaratik: artile. Aldi berean: ardi + ile]
ASKA: Orok. Aska. [Euskaratik: aska]
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HIZTEGIA

A-B

ASTAMENDA: Ar-El. (Lo. ESTAMENDA) Belar usaintsua; hostoak haragitsuak ditu eta ile
zurixka batez estalita daude. (Mentha rotundifolia). [Euskaratik: astamenda. Aldi
berean: asto + menda].
ASTIGARRO: Añ-El. Astigarra (Hacer campestre). [Euskaratik: astigar]
ATXIRRIA (ALTXIRRIA, TXIRRIA): Orok. Ardien eta ahuntzen gorotza. Ardiaren simaur
hautsa, ukuiluan lur gainean gelditzen dena. [Euskaratik: txirri/zirri]
ATXUN (AUSIN): Orok. Asuna (Urtica dioica). [Euskaratik: asun/ausin].
ATXUNARSE: Añ-Bb-Bg. Asun batekin ziztatzea. [Euskaratik: asun/ausin]
AUSPEL: Ba-Bb-El. Eguraldi txarra, hotza. [Euskaratik: ospel]
AUXILIK: Añ-Ba-Bg-El-Lo-Ot. Hago isilik. Berriobeitin zoaz! gisara ulertzen dute [Euskaratik:
hago + ixilik)
AUZALAN (AUZOLAN, OZALAN): Orok. Auzolana. Etxe bakoitzetik langile batek parte hartu
behar zuen, herrian zenbait lan egiteko. “Quien no iba al auzalan tenía que pagar
tres pesetas”. [Euskaratik: auzo + lan]
AZAL (AXAL): Añ-Ar-Ba-Bg-El. Alorrean azaleko lana egitea, sakontasunik gabea (ondalan
hitzaren kontrakoa). “Cuando por ejemplo íbamos a sembrar habas hacíamos la
labor axal-axal”. [Euskaratik: azal]
AZKARRO: Ai-Añ-Ar-El-Lo-Ot. Bizkorra, indartsua, pertsonei esaten zaie. [Euskaratik: azkar]

B
BAGURRIN (BABURRIN, BAZBURRIN): Orok. Pagoaren usaina edo urrina ekartzen duen ipar
haize freskoa. “Que viene bagurrin” “Esperando para aventar la parva: parece que se
huele a bagurrin”. Artikan kakurrin esaten zioten [Euskaratik: bago, fago edo pago:
+ urrin]
BALDARRA (BANDARRA): Orok. Alferra, zakarra, axolagabea, utzia. [Euskaratik: baldar]
BALTEGI: Ar-Bb-El. Larrainaren ondoko estalpea edo txabola; bertan zereala gordetzen zen
eultzitu baino lehen. [Euskaratik: bala + tegi]
BARATZIKO: El-Lo-Ot. Estalpe txikia duen lur puska bat. Lotzan horrela esaten diote
baratzeak zeuden tokiari. [Euskaratik: baratz + iko atzizki txikigarria]
BARRIAR (ESBARRIAR): Orok. Zabaldu, sakabanatu, barreiatu. “Las patatas barriadas”.
[Euskaratik: barreiatu/barratu]
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B

HIZTEGIA

BAXARRE (BATXARRE): Ai-Añ-Ar-Ba. Herri batzarra. [Euskaratik: batzar]
BAXARRI/S: Artikakoek horrela esaten diete Ezkabartekoei. [Euskaratik: baserri. Ezkabarten,
beheko herrien eremuari Lañerri esaten zitzaion (Arre, Orikain, Sorauren...) eta
goialdeko herrien eremuari Baserri (Makirriain, Orrio, Garrues...). Azken horiek
Artikako lurretatik iristen ziren ibarrera, mendia zeharkatuz]
BAZTARREKO: El. Beheko suaren alde batean edo bietan paratzen den enbor handia. “Leño
sobre el que se apoyaban las leñas más pequeñas y que se solía mojar para que
duraría más” [Euskaratik: bazterreko]
BIGO: Orok. Bi puntako sardea da, lastoa edo belarra kargatzeko. [Euskaratik: bigo: Aldi
berean: bi-go]
BIHARRA: Orok. Beharra. “Te va a pillar la biharra” “La biharra te ha hecho de levantar”
[Euskaratik: beharra]
BIHURDA/IKA: Orok. Ezker-aihen beltza. Alor-lurretan hazten den landare igokaria edo
bihurria. Untxiei ematen zitzaien jateko. “La huerta está llena de bihurdikas”.
[Euskaratik: bihurdika. Aldi berean: bihurritu]
BILTZEA: El. Jaietan edo inauterietan etxez etxe eskean ibili eta puskak biltzea. “Se hacía
biltzea la víspera del día de difuntos pidiendo huevos, txistorra, tocino, castañas...”
[Euskaratik: biltze]
BIRIKA: Orok. Batez ere txerri-birikaz egindako hestebetea. [Euskaratik: birika:]
BIXKORRIKO: Orok. Osasunez kontserbatzen den pertsona; oro har, adinekoei esaten zaie.
[Euskaratik: bixkor]
BIZKAR/RA: 1. Añ-El. (Ba. BIZKER) Teilatu-bizkarra. Añezkarren teilatu-hegatseko trabesei
bizkarras esaten diete. 2. Bb. Giza bizkarra. “Me duele el bizkar” [Euskaratik: bizkar].
Ikusi gailur.
BORDA: Orok. Txabola, ukuilua, baserria. Oteitzan bi borda ziren (Erizena eta Erbitirena);
Añezkarren ere bazen (Zamargin); Elkarten (Ronkalena), eta Lotzan ere bai.
Lotzakoan, gainera, jendea bizi zen. [Euskaratik: borda]
BURUANDI: Bg. Pertsona buruhandia. [Euskaratik: buru + handi]
BURUKADA (BURUTADA): Bb-Ba. Burukada, buruko kolpea. [Euskaratik: burukada]
BURUKAR (BURURAR): El. Hondarrak bereiztea. “Decía la madre -buruka bien!- cuando
tenía que bururar las cáscaras para seleccionar el grano” [Euskaratik: buruka]
BURUTE: Orok. Emakumeek buru gainean jartzen zuten zapi kiribildua zamak eramateko.
[Euskaratik: burute]
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BURZIN (BURTXIN, BURDIN): Orok. Muturrean paleta txiki bat duen burdinazko tresna;
txingarrei eragiteko erabiltzen zen. [Euskaratik: burtzin/burtzun/bertzun. Beharbada,
burdin hitzetik heldu da]
BUSTIN: Orok. Lur buztintsua, lokaztua. “La tierra está bustín”. Jimeno Juríok honako esaldi
hau jaso zuen Artikan: “El altico de buler es de bustín” [Euskaratik: buztin].

E
ELZONDOKO: Bg-El. Eltzea sutara hurbiltzeko tresna. [Euskaratik: eltze + ondoko]
ENZORRAU: El-Lo. Gariaz esaten dute, galburua ateratzeko zorian dagoenean. [Euskaratik:
zorro]
EPAIZ (APAIZ): Añ-Ba-Bb-El. Kontzejuak familia bakoitzari esleitzen dion egur sorta.
[Euskaratik: epaitza: herri basoetako egur sorta, auzokide bakoitzari ematen zaiona]
ERGELA: El. “Es un ergela” [Euskaratik: ergel]
ESTALPE: Bg-El. Egurra gordetzeko estalpea. Toki sabaiduna. [Euskaratik: estalpe. Aldi
berean, estali + –pe atzikia]
ETXEKOANDRE: Ai-Añ-Ba-El-Ot. Etxekoandrea. [Euskaratik: etxeko + andre]
ETXIKERTE: El. Etxeen arteko toki estua. [Euskaratik: etxe + arte].
ETXIMINES (TXIMINES, ESTRIMINES): Orok. Barrukiak. “Los huesos con etximines enrollados
y un pedacico de sangrecilla” [Beharbada etximen euskal hitzetik: ohiturazko otordu
arina; edo etsimin hitzetik: hainbat substantziarekin egindako orea]
EZPUENDA (EZPONDA): Orok. Ezponda. [Euskaratik: ezponda]

F
FARDEL: Orok. Pertsona utzia, zarpaila [Euskaratik: fardel]
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GAILUR: Ba-El-Ot. Teilatuaren goialdea. [Euskaratik: gailur: teilatuaren goiko ertza]. Ikusi
bizkar.
GANBARA: El. Ganbara. [Euskaratik: ganbara] Ikusi sabaiao.
GARDABERA (GARDANBERA): Orok. Kardabera (Sonchus lavis). Basa kardua. “Les gusta a
los conejos. Las cortas y sale leche”. Berriobeitin emakume bular-emaileei esaten
zitzaien: “Tienes más leche que las gardaberas” [Euskaratik: kardabera]
GARDAMA: 1. Orok. Pipia, kardamua. Pinu-beldarrari ere esaten zaio. Berriobeitin honela
esaten zaio asko jaten duenari: “Pareces una gardama” [Euskaratik: gardamu] 2. Ar.
Belar gaizto mota bat.
GARRATS/IKO (Ba. GARNATS): Ar-El-La-Ot. Garratza, halako azkura atsegina duena (ardoari
dagokionez). Larragetan eta Ballariainen burbuilei dagokie. “Este vino está garratsiko
(El.)””El txakolí tiene garrats (Ot.)” [Euskaratik: garratz]
GAZTANBERA: El. Mamia [Euskaratik: gazta: + bera. Bizkaian eta Gipuzkoan zenberari
esaten diote; Nafarroa Beherean eta Nafarroa Garaiko alde batean mamiaren
sinonimoa da; Nafarroa Garaiko beste toki batzuetan beste gazta mota bati dagokio:
gazta beratza] Ikusi gaztazarra.
GAZTAZARRA (GAZTAMIN): Ai-Añ-Ba-Bg-El-Ot. Gazta zaharra, igurztekoa. Gaztak
nahastetik ateratzen zen eta, maiz, harrak ateratzen zitzaizkion; hala ere, jendeak
jaten zuen. [Euskaratik: gazta + zahar]
GERREN: El-Ot. Burruntzia; eskean, biltzeas-etan erabiltzen zen [Euskaratik: gerren: Jakiak
sutan erretzeko erabiltzen den hagaxka edo burdinazko tresna (edo zurezkoa)]
GOITIBURU (Ba. AITIBURU): Añ-Bb-El. Idiari esaten zitzaion (edo behi uztartuari), burua
altxa zezan. [Euskaratik: goiti: + buru]. Ikusi alzaburu.
GOLDARRON: Ar-Bg-El-Lo. Itxiokorria. Landare leguminosoa, ereintzetan oso ugaria.
GOLDE: Orok. Goldea. Golde belarridunaren antzekoa, baina lurra bi aldeetara botatzen du.
“En Navaz las fiestas terminaban cuando se sacaba el golde a la puerta”. [Euskaratik:
golde]
GOLDEINPURU (GOLDAPURU): Bg-El. Goldearen heldulekua. [Euskaratik: golde(aren) +
buru]
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H
HAMARREKO: Orok. Musean bost tanto [Euskaratik: hamarreko]
HAMARRETAKO: Orok. Hamarrak aldean egiten zen lehen gosaria. (Bigarrena otamena
zen, hamabiak aldean) [Euskaratik: hamarretako]
HARRO (HARROPUTZ): El. Fanfarroia, harroa. [Euskaratik: harro]
HATOZ ENEA: Bb. Idiei deitzeko esaten zen hitza. [Euskaratik: hatoz + honera (hona)]
HAUNDI: Añ-Ba-Bb-El-Ot. Handia. [Euskaratik: handi/haundi]
HAUSPO: El. Hauspoa. [Euskaratik: hauspo]
HORDAGO: Orok. Musean egiten den apusturik handiena. Aparteko gertakariei ere esaten
zaie. “En la pescadería hay una cola de hordago” [Euskaratik: hor + dago]

I
ILARRAKA: Orok. 1. Isatsa, txilarra. “Se utilizaba para hacer escobas”. 2. Ziza mota (Lepista
nebularis). [Euskaratik: ilarka/ilarraka].
INDURIA: Orok. Trebezia, lanerako abilezia. “Trabajaba con rapidez, con induria”, “Ese no
tiene induria”. [Euskaratik: induria: trebezia, abilezia]
IPURDI (LIPURDI): Orok. Ipurdia. [Euskaratik: ipurdi]
IPURU: Añ-Bb-El-La. Ipurua, orrea (Juniperus communis eta Juniperus oxycedrus).
Hedaduraz, labean erretzen den landare zurkara. [Euskaratik: ipuru]
IPURUKO: Ai-Ar-Bb-Bg-Lo. Idiei kopetan jartzen zaien larruzko kopetakoa. [Euskaratik: idi:
+ buru + –ko atzizkia]
IRASKO: El-Lo. Aker zikiratua. [Euskaratik: irasko: aker gazte zikiratua, osatua]
IXILKONAI: Ai-Añ-El. Hago isilik. [Euskaratik: ixilik egon hadi]

J
JATORRA: Bg-El. Jatorra, atsegina. Asko hitz egiten duena. [Euskaratik: jator]
JITO: Ai-Ba-Bg-El-Ot. Ijitoa [Euskaratik: ijito. Aldi berean, egiptano hitzetik heldu da]
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KAIKU: 1. Orok. Esne oporra. 2. Ar. Esne neurria. [Euskaratik: kaiku: Esnea biltzeko ontzia,
zurezkoa eta atal batekoa; helduleku bakarra du]
KALFORRO (KALPARZORRO): 1. Añ-Bg-El-Ot. Ile luze eta nahasia duena. “Estás hecho
un kalforro” [Euskaratik: kalpar: ilea, ile luzea eta gaizki orraztua] 2. Ai-Añ-Ba-BgLo. Hegazti harraparia, mirua. [Euskaratik: kalfor: gabiraia] 3. Ba-Bb-Bg. Adjektibo
iraingarria. 4. Ar. Azeria.
KALPIZAR/RE (KALPIBIZARRE, GALPIZARRE): Orok. Artaburu, garagar, gariaren… bizarrak;
arropari itsatsita gelditzen dira. “El domingo te quitarás los kalpizarres” “El padre nos
mandaba a por kalpibizarre” [Euskaratik: gari + bizar]
KALTZORRO (GALTZORRO): El-La-Ot. Hegazti harraparia, aztore-arranoa edo antzekoa.
KANPORA!: Añ. Kanpora! Oro har, txakurrari esateko. “Txakurra kanpora!” [Euskaratik:
kanpora]
KAPARRA (ALKAPARRA): Orok. Kaparra. Pertsona gogaikarria edo kaparra. [Euskaratik:
kapar. RAEn ere ageri da: Pertsona lotsagabea, bereziki bere hizketan edo
ohartarazpenetan]
KAPORRATZA: El. Zakuak josteko orratz lodia, muturrean kako txiki bat duena. [Euskaratik:
kaporratz]
KARRAKA: Orok. 1. Zurezko tresna; biratzean zarata egiten du. “En los oficios de Semana
Santa, después de las 12h del Jueves Santo ya no se tocaba la campanilla sino
la karraka”. 2. Mahats-dolare mota bat. [Euskaratik: karrak: hots lehorraren
onomatopeia. DRAEn honela ageri da: zurezko tresna; gurpil bateko hortzek mihi
bat edo gehiago altxarazten dituzte ondoz ondo eta asots lehor eta desatsegin bat
egiten dute]
KARRASK-KARRASK: Ar-Bb-Bg-El-Ot. Zerbait gogorra jatean, zarata egitea; intxaurrak
hozkatzea. [Euskaratik: karrask: zerbait zatitzearen edo lehertzearen onomatopeia]
KARTOLA: Orok. Zama handiagoa eramateko gurdiari ezartzen zaion ohola. [Euskaratik:
kartola: oholaren alboko pareta]
KATXIKUME: Ba. Katakumea, katu txikia. [Euskaratik: katu + ume]
KAXKARRO: 1. Ar-El-La-Lo. Zakarra. 2. Bg. Tematia, irmoa. [Euskaratik: kaxkar: txikia,
eskasa, gaiztoa]
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KAZKARRIAS (KASKARRIAS): Orok. Hondar lehorrak, zikinkeria. “Lavarase de vez en cuando
para quitar las kaskarrias, pero no muy a menudo” [Euskaratik: kazkarria: artilearen
zikinkeria, eta/edo gaztelaniatik: cazcarria: lurretik hurbil doan arropari itsasten
zaion lohi lehorra]
KILIKI: Orok. Buruhandia.
KISKORRIAU (TXISKORRIAU): Orok. Txigortua, kiskalia, erre-errea. [Euskaratik: kixkortu:
kiskaltzea]
KONTRATXINTXURRI: Añ-Ar-Bg-El-Lo-Ot. Kontrako eztarritik sartu. “Irse la comida o bebida
a kontratxintxurri”. [Euskaratik: zintzur: eztarria]
KOROSTIO: El. Gorostia. [Euskaratik: gorosti/korosti]
KORTXILA (GORTXILA, KATXILA): Orok. Ganbaratik ukuiluraino doan hodi bertikala
aziendarendako lastoa botatzeko. Halaber, lastoa botatzen zen ukuiluaren alde bati
esaten zaio; lastoa berehalako batean erabiltzeko zen. [Euskaratik: kortxil: artegia,
saroia]
KOSKE/A: Orok. Koska. Kolpea, oro har buruan. “El cura nos daba buenos koskes con el
nudillo, la maestra con el anillo” [Euskaratik: koska]
KOSKORRO (KUSKURRO): Orok. Opil edo ogiaren muturra. [Euskaratik: kozkor/koxkor:
muturra, punta]. Ikusi Kurrusko.
KOTANA: El. Bildotsen gaixotasuna, bat-bateko atake baten modukoa. [Beharbada
euskaratik kota: animalien epilepsia]
KOZKOR: Orok. 1. Kemena, indarra, sendotasuna. 2. Artaburuaren zuztarra. 3. Añ-Ar-La.
Mahats zapalduaren hondarrak. 4. Añ-Ar. Zuhaitz moztuaren hondarrak. [Euskaratik:
kozkor: 1. Kemena, indarra; sendoa; 2. Artaburua, galburua. 3. Mahats-txortena]
KOZKORRA: Añ-Ar. Lur gogorrari esaten zaio, lan egiteko zaila dagoenean, lur-zati gogorrak
dituenean. “En esta finca tienes tierra kozkorra” [Euskaratik: kozkor: mokorra]
KUKULA: El. Oilar-gandorra. [Euskaratik: kukula: gandorra (oilar-gandorra)]
KULEKA (LOKA, KOLOKA): Orok. Loka. [Euskaratik: koloka/loka. RAEk ere bildua du: oiloei eta
beste hegazti batzuei esaten zaie, arrautza gainean jarri eta txitatzen dituztenean]
KUPELA: 1. El. Haritzezko upel handia, sagardoa irakiteko eta kontserbatzeko. [Euskaratik:
kupel:] 2. Bg. Aldapetan hazten den lore mota.
KURRUSKO: Orok. Ogi muturra. [Euskaratik: kurrusko]
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KUSKULUBITA (KUSKUBITA): Orok. Haritzaren fruitu huts lehorrak (gorputz arraro batek
eragiten duen erreakzioa; adibidez, liztor-arrautzek eragiten dutena). Puxtarrietan
jostatzeko erabiltzen zen [Euskaratik: kuskuila/kuskuilu: haritz-kuskuilua]
KUSKUSEAR (KUSKUSIAR): Añ-Ba-Bg-El. Kuxkuxean ibili. “Ya vienen a kuskusiar”.
[Euskaratik: kuskuxean]
KUTXA: El. Kutxa handia. [Euskaratik: kutxa]
KUX, KUX... (KOX, KOX...): Orok. Kumeei deitzeko esaten den hitza (Añezkarren eta Oteitzan
txerriei) [Euskaratik: kux-kux: txerriei deitzeko hitza]
KUZKURRUTA (CACARRUTA): El-Lo. Kutturlio arrunta [Euskaratik: kuzkurruta: galdorra.
(Kutturlio arruntak galdor gisako bat dauka buru gainean)]

L
LAIA (LAIAR): Orok. Zurezko kirten batez osatua dagoen burdinazko tresna lurra goldatzeko. [Euskaratik: laia]
LANGA: El. 1. Esparru edo bide bateko sarbidea eragozteko zeharka jartzen den zurezko
haga-multzoa. 2. Gurdian txarrantxen gainean paratzen den zurezko haga luzea
belarrari eusteko. [Euskaratik: langa]
LANGARRA (LANGARRIKA): Orok. Euri txikia, txirimiriaren antzekoa Era berean, haizeboladarekin heldu den euria. [Euskaratik: langar: lanbro-euria, eurixka]
LANGARRIAR: Orok. Langarra moduko euria. [Euskaratik: langar: lanbro-euria, eurixka]
LANTXURDA: 1. Bb-El-Lo. Antzigarra. 2. Ai-La. Izotz-burruntzia. [Euskaratik: lantxurda]
LAPAS (LAPATXES): Orok. Arropari itsasten zaizkion landare batzuen haziak. [Euskaratik:
lapatx/lapaitz: “arctium lappa”]
LAPATZIKA/O: Orok. Elur geruza mehea. “Ha quedado una lapatzika de nieve” [Euskaratik:
lapatx: elur maluta txikia]
LARRE: 1. Bg-El. Bazkalekua. Landu gabeko lurra; gehienetan, herri-lurrak edo komunala.
“El larre de Berrioplano está junto a la Cruz Blanca”. [Euskaratik: larre]
LARRETXINDOR: El. Txori mota jakin bat. [Euskaratik: larre: + txindor]
LATXA: 1. Orok. Artile ugaria eta luzea duen ardia. [Euskaratik: latz] 2. Lotsa. [Beharbada,
euskaratik: lotsa. Baina, ijitoen hizkuntzako lacha hitzetik heldu daiteke: lotsa]
LEKA: Orok. Egoskari-leka. Leka. “No he cogido todavía ninguna leka” [Euskaratik: leka]
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LERA: Ar-El. Zurezko gurdi txikia, gurpilik gabea. Artikan zuhaitz-adarrez egiten zen,
angeluan eta gainean zurak paratuta. Batez ere, alorreko harriak biltzeko erabiltzen
zuten. [Euskaratik: lera]
LEZKA: Orok. Lezka (Phragmites sp). [Euskaratik: lezka]
LO-LO (BO-BO): Añ-Ar-Bg. Lo egin, oro har haurrei esateko. “Vamos a lo-lo” [Euskaratik: lo/
lolo/bobo]

M
MAKARRA: 1. El. Begi-bekarra. [Euskaratik: makar] 2. Orok. Harroputza, gaizkilea.
[Frantsesetik: maquereau: harroputza]
MAKO: 1. Ar-Bg-La-Ot. Mahatsa biltzeko gakoa. 2. El. Gauzak zintzilikatzeko gakoa, oro har
zurezkoa, bi edo hiru puntaduna. [Euskaratik: mako: gakoa] 3. Bb-Bg. Kolpea.
MALKARRA: Orok. Leguminosoen lastoa; bereziki, baba-lastoa eta zalke-lastoa. “Las
malkarras se amontonaban en el borde de la era” [Euskaratik: malkar]
MALKARTEGI (MALKARREGI): Ar-Ba-El-La-Lo-Ot. Malkarra gordetzeko zokoa lastategian.
(Elkarten, ukuiluko toki bat, kortxilatik erortzen den lastoa bertan gordetzeko)
[Euskaratik: malkar: + tegi]
MALLADA: Orok. Uzta bildu ondoko lasto ilara. [Euskaratik: maila: belar, iratze edo lasto
ilara]
MALTXORRA (ALMATXORRA, MATXORRA, MATXOTXORRA): Añ-Ba-Bg-El. Erditze bat izan
duen ardi gaztea, jadanik ernari gelditzen ez dena eta loditu egiten dena. “Si está
almatxorra lo mejor matar para comer” [Euskaratik: maltxor: antzua]
MANDARRA (MANDALA): Orok. Sukaldeko edo laneko amantala. [Euskaratik: mandar]
MANDARRIA: El. Alorrean lur mokorrak txikitzeko harria. [Euskaratik: mando + harri]
MARDUL: El. Sendoa. [Euskaratik: mardul]
MARRO: 1. Ar-Añ-El-Lo. Ziria, engainua. “Iba detrás de la liebre y me hizo marro” [Euskaratik:
marro: tranpa iruzurra, engainua] 2. Orok. Haur josteta.
MATATXERRI: Orok. 1. Txerria hiltzen duena. 2. Txerria hiltzen deneko ospakizun eguna.
[Hitz hibridoa: gaztelaniatik: matar + euskaratik: txerri]
MINGORRI: 1. Ai-Bb. Animalien gaitz bat; mingaina gorritzen zaie. [Euskaratik: mihi/
mingain: min + gorri:] 2. Bg. Musean, jokaldirik ez dugunean. “Tengo mingorri”.
MIÑ/E: Bb-El. Txarra, mingotsa. [Euskaratik: min]
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MODORRA: Orok. 1. Ardi gaitza. “Les entraba tembleque y se quedaban atontadas”. “A
veces se mataban para casa pero otras veces se intentaban recuperar haciéndoles
cortes en las orejas. Si morían, ni para vender ni para casa”. [Ziurrenera modorreria
hitzetik heldu da: ardi-aziendaren gaitz bat] 2. Logura, gogorik eza. [Ziurrenera
euskaratik: modorra. RAEn ere bildua dago]
MOLSO, MOXO: Añ-El. Belar edo lasto multzoa. “Los moxos de cebada tumbados no coge
fácil la cosechadora” [Euskaratik: multzo]
MORROSKO: Orok. Mutil indartsua, mutil handia, sendoa, mutil bizkorra. [Euskaratik:
morrosko]
MOTXA: Añ-Ar-Bg. Adarrik gabeko ahuntz eta ardiei esaten zaie. [Euskaratik: motz]
MOTXAR (TRASMOTXAR): 1. Ai-Ar-Bg-El. Adarrak inaustea. “Motxar del todo las aspertikas
(gorantz jotzen duten adar berriak)” 2. Bg-Ot. Ilea moztea. Ardien ilea moztea.
[Ziurrenera euskaratik: motz. DRAEn esanahi berarekin ageri da, baina jatorri
ezagunik gabe; beraz, euskararen mailegua izan liteke]
MOXORRO (MOZORRO, MOTXORRO): Orok. 1. Aste Santuko prozesioan doazenak. 2.
Txorimaloa. 3. La. Aurpegia estaltzeko txanoa “Ocultaban su identidad cuando
venían a pedir en Navidad”. [Euskaratik: mozorro]
MOZKOR/RA: Orok. Mozkorra, mozkorraldia. [Euskaratik: mozkor]
MUGA: Orok. Muga. Halaber, horrela esaten zaio lursailen edo herrien arteko muga
markatzen duen mugarriari. [Euskaratik: muga]
MUSTUR (MUZTUR): Orok. Gorozki gogorra. Berriobeitin pustur esaten diote [Euskaratik:
mustur/muztur: (kaka-muztur: ardi-kaka lehorra)]
MUTIL (MUTIKO): Ar-El-La-Ot. Mutila, mutikoa. Oteitzan mutil altua, liraina. [Euskaratik:
mutiko/mutil]
MUTILZARRA: Ai-Ar-Bg-El-Ot. Mutilzaharra. Adin helduko mutil ezkongabea. [Euskaratik:
mutil: + zahar: ]
MUXARRA (MUSHERRA): Añ-El-Lo. Muxarra. Satitsua. “Duerme más que las muxarras”.
[Euskaratik: muxar] 2. Ai-Bg-Ot. Hegazti espezie bat.
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NESKA: Ar-Ba-Bg-El-La. Neska, emaztegaia. “El que tiene Vespa tiene neska y el que tiene
Osa la más hermosa. Yo tengo las dos” [Euskaratik: neska]
NESKAZARRA: Ar-Ba-Bg-El-Ot. Neskazaharra. [Euskaratik: neska + zahar:]

O
OLLAGA: Orok. Otea (Ulex europaeus ó Genista scorpius). [Batzuek aliaga, aulaga, ollaga
euskarazko hitza dela diote. Baina DRAEk dio arabierazkoa dela, eta beste batzuek,
berriz, prerromatarra]
OLLATEGI: Ar. Artikako Aratxena etxean dolarea zegoen gelari esaten diote ollategi. Toki
hori, lehenago, oilategia izan zitekeen. [Euskaratik: oilategi. Aldi berean: oilo + tegi]
ONDALAN: Orok. Lurra sakon lantzea, laiekin bi aldiz lantzea. “Hacer ondalan para plantar
cepas” [Euskaratik: hondo + lan]
ONDARRAS: Orok. Sobratzen dena, hondakinak, botatzekoak diren hondarrak. [Euskaratik:
hondar]
ORDEA: Orok. Diru-bueltak, trukean. “Labrar a ordea” “Pan de ordea, el que se dejaba a
deber”. [Euskaratik: orde]
ORREA: Orok. Orrea, ipurua. “Orreas para calentar el horno del pan”, “No quedaba ni una
en el monte, se usaba mucho” [Euskaratik: orre]. Ikusi ipuru.
OSKA: Orok.1. Koska, ebakia. 2. Zorra. [Ziurrenera euskaratik: koska]
OTABERA: Ar-Ba-Bg-El-La-Lo. Landare arantzaduna, aliagaz bestelakoa. Labea pizteko
erabiltzen zen, bai eta txerria tximelatzeko (tximelar) ere [Euskaratik: otabera:
(Genista hispanica)]
OTAMEN: Orok. Goizeko bigarren gosaria. “¿A las doce y sin almorzar? Si ya es hora de
otamenar!” [Euskaratik: otamen: otordu artean egiten den janaldi arina]

P
PANITXITXI (PANITXIPI): Ai-Añ-Ar-Bg-El. Ogi zati bat urdai edo xingar puska frijitu batekin.
[Hitz hibridoa: gaztelaniatik: pan + euskaratik: txitxi]
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PAPIGORRI: Bg. Txantxangorria. [Gaztelaniatik (edo euskaratik) papo + gorri]
PATXAKA (PATXAKO): Orok. Basarana bezalako basa-fruitua baina handiagoa. Halaber,
aran edo sagar basaka. [Euskaratik: basaka/baxaka/paxaka: basa, txertatu gabeko
zuhaitzaren fruitua. (Nafarroako zenbait tokitan basa sagarra; beste batzuetan basa
arana eta, beste batzuetan, elorri beltza edo patxarana)]
PATXARAN: Orok. 1. Elorri beltzaren edo basaranaren fruitua. Arañón. 2. Anisa basaranekin
nahasiz egiten den likorea. [Euskaratik: basa: + aran:]
PATXARRA: Orok. Pattarra, azukrerik gabea. “Los agricultores tomaban una copa de
patxarra antes de ir a la pieza” [Euskaratik: pattar]
PELOTARI: Orok. Pilota-jokalaria. [Euskaratik: pilota: + –ari atzizkia]
PERROTXIKO (PERRETXIKO): Orok. Maiatzeko ziza (Amanita bulbosa). [Euskaratik:
perretxiko: ziza]
PIPERRA (PIPARRA): 1. Añ-Bb-El. Piperra (Capsicum annuum). [Euskaratik: piper] 2. Bg.
Piper egitea, eskolara ez joatea “Hoy hemos hecho piperra” [Euskaratik: piper egin]
PIPERRADA: El. Piperrez eta piperminez prestatzen den frijitua. [Euskaratik: piperrada]
PIPERROPIL (PIPORROPIL): 1. Añ-Bg-El-Lo. Piperrez egindako opila, herriko festetarako
prestatzen zena. “La mayordorma le sacaba piporropiles al mayordomo” [Euskaratik:
piper + opil] 2. Aitzoainen eta Berriobeitin mitxoletari piporropil esaten diote
(Berriogoitin eta Artikan pipirripis)
PIPIRRIPI: Ar-Bg. Mitxoleta. [Beharbada euskaratik: pipirripi: mitxoleta (Iruñerrian,
Esteribarren eta Odietan)]
PITTERRA: El-La-Ot. 1. Ontzi edo upel txikia; muztioz, ur pixka batez eta “brisaz” betetzen
zuten [Euskaratik: pittar: pitxer handia] 2. Mahats zanpatuaren patsa, upelaren edo
dolarearen hondarrak. [Euskaratik: pitar: mahats-patsatik ateratzen den ardoa;
lehen irakinaldiko hondakinekin egindako sagardoa.]
PITXURRIN: Orok. Pixa usaina. [Euskaratik: pixa + urrin]
PIZKA: Orok. Gutxi “Echar una pizka de sal”. [Euskaratik: pixka/pizka: DRAEn ere ageri da:
Zerbaiten zati ñimiñoa edo oso txikia]
POLIKI-POLIKI: Orok. Astiro-astiro. [Euskaratik: poliki-poliki]
POLITA: Ar-Bg. Polita. “Que viene la neska polita” [Euskaratik: polit]
POTO: Ai-Añ-Bb-Bg-El-Ot. Zorroztarria eramateko zurezko edo metalezko zorroa.
[Euskaratik: poto: zorroztarria gordetzeko zorroa]
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POTOLO/A: Orok. Lodikotea, gizena eta txikia. [Euskaratik: potolo/pottolo]
POTORRO: El. 1. Bulba, alua. 2. Porroiaren eta zahatoaren zuloa. [Euskaratik: pottor/
pottorro:]
POTTOKA: Bg-El. Behor hanka zabala. [Euskaratik: pottoka: zaldi-arraza bat da; zaldiak
txikiak dira, zaldikoa]
POTXOLO/A: Orok. Polita. [Euskaratik: potolo/pottolo]
PURRUSALDA: Orok. 1. Porrusalda. 2. Dantza tradizionala. [Euskaratik: porru + salda]
PURRUSKADA (PURRUSTADA, FURRUSTADA): 1. El-Ot. Jateko gehiago botatzea, gehixeago
jatea. “Una purrustada más” 2. Bb. Gehiegikeria, kopuru garrantzitsua. “Hala que
furrustada!” [Euskaratik: purrustada/purruztada]
PUTRE: 1. El. Putrea. 2. Ar. Zikina. [Euskaratik: putre]
PUTXIKIAR, PUTXUKIAR: El. Eltzeko janaria probatzen aritzea. [Euskaratik: putxikatu/
putziketu: zatitxoak kentzeak, ukitzea]
PUXKA: Bg-El. Mokadua, janaurrekoa, aperitiboa. Txerriki zatia. “Los mayordomos tenían
la tarea de llevar a la patrona en andas, encargarse de las puxkas, las meriendas,
la música...etc.” [Euskaratik: puska: zatia; gazteei inauterietan, festetan, ematen
zaizkien janariak...]
PUZ-PUZ: Bg. Ezkutuan, atzetik. [Euskaratik: puz-puz: behin eta berriz atzetik ibiltzea]
PUZTANA (BUZTANA): El. Isatsa, buztana. [Euskaratik: buztan/puztan]

S
SABAIAO (SABAI): Ba-Bg-El. Ganbara. [Euskaratik: sabai]. Ikusi ganbara.
SAGARMIN: El. Basa sagarra. [Euskaratik: sagar + min: mingotsa, garratza]
SARDE: Orok. Hiru edo bost puntako burdinazko tresna. “El sarde usamos para dar vuelta
al fiemo”. [Euskaratik: sarde]
SOKATIRA (SOGATIRA): Orok. Bi jokalari talderen arteko norgehiagoka; guztiak ere soka
luze bati helduta daude eta elkar erakartzen saiatzen dira. [Euskaratik: soka + tiratu]
SORGIÑA: El. Sorgina, aztia. [Euskaratik: sorgin]
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SUGANDILLA (SEGUNDILLA, SAGANDILLA): Orok. Sugandila. Añezkarren haur bihurriei
esaten zieten: “Pareces una sagandilla!”. Aitzoainen hauxe abesten zuten:
“Segundilla parda / sal a la ventana / que viene tu marido / con una carga trigo”.
Berriobeitin: “Segundilla parda / toca la guitarra / si no tocas bien / que te den con
el mango del sartén”. [Euskaratik: sugandila]
SUGILLA: El. Beheko suan paratzen den enborra. [Euskaratik: subil/sugil: sutan paratzen
den enor lodia]
SUSO: Añ-El. Ziza mota. [Euskaratik: sultso: hainbat onddori ematen zaien izena]

T
TANTARRA: Orok. Metalezko xafla. “Caía granizo, se notaba en la tantarra” [Beharbada
dandara hitzetik: ezkil-hotsa]
TAPURRES (ZAPURRES): Añ-El. Ogi txigortuak “Besugo guisado con unos tapurres de pan
encima” [Ziurrenera euskaratik: apur]
TIKI-TAKA: Añ-Ar-Bg-El. Etengabeko ahalegina eta pauso jarraitua adierazteko esamoldea.
[Euskaratik: tiki-taka: urratsez urrats]
TIPI-TAPA: Orok. Oinez arin ibiltzea. [Euskaratik: tipi-tapa/ttipi-ttapa: pauso labur eta
arinean ibiltzearen onomatopeia]
TIPULA: El. Tipula. “Tipula de la huerta” [Euskaratik: tipula]
TORDANTXA (TORDATXA): Orok. Arabazozoa edo todantxa. [Euskaratik: tordantxa]
TOTAÑO: Ar. Desordenatua, despistatua. Añezkarren destotañau erabiltzen dute esanahi
berarekin. [Araban totaño ordenarik gabeko zerbaiti edo norbaiti esaten zaio,
desordenatuari]
TOZ-TOZ: Ai-Añ-Ar-Ba-Bb-El. Katuari edo txakurrari deitzeko. Añezkarren, Aitzoainen eta
Larragetan idiari. [Euskaratik: hatoz. Toz forma hartzen du aziendari deitzeko] Ikusi
hatoz enea.
TROSKA: El. Eraikuntzan erabiltzen den kareharri arina. [Beharbada euskaratik: troska/
toska: kaolina, kareharri porotsua. RAEn tosca bildua dago: kareharri porotsua]
TUFA/RRO: Orok. Marga grisak dauden eremua. [Euskaratik: tufa/tupa/tupa-harri/tufarri]
TUNTURROS: El. Teilatu-hegatsetik zintzilik dauden izotz-ziriak. [Euskaratik: tuntur/tontor]
TUTU (TUTO, TUTE): Añ-Ba-El-Ot. Porroiaren edateko muturra. [Euskaratik: tutu]
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TXABISKE: Orok. Egurra, ikatza, simaurra eta beste gordetzeko estalpe txikia; oro har,
etxearen atzealdean dago. [Beharbada euskaratik: etxe: + behe: + izki: txikia]
TXABOLA: Orok. Etxola, aterpea. [Euskaratik: txabola. Aldi berean: etxe+ ohol]
TXABUSINA: El. Txabusina. [Euskaratik: txabusina]
TXAKADA: El-Lo. Ebakia, mozketa. [Euskaratik: txakada: kolpe txikia]
TXAKARIN Añ-El-Ot. Intxaurraren azal berdea. “Las abría con la boca, con txakarin y todo!”
[Euskaratik: sakarin/sokaran: intxaurraren kanpo azala]. Ikusi Txukaran.
TXAKOLI/N: Orok. Ardo arina eta zertxobait garratza. Oteitzako Gazparreneko Domingo
Babacek honela esaten zuen: “Este txakolí tiene un grado menos que el agua, pero
de aquí salen todos mozkorras” [Euskaratik: txakolin/txakoli]
TXAKOLINGORRI: Ai-Ar-El-La. Txakolin gorria. [Euskaratik: txakoli + gorri]
TXAKOLINTXARRA: Añ. Txakolí Kalitate txarreko txakolina. [Euskaratik: txakoli + txar]
TXAKURRA: Orok. Txakurra. Txakurrei “¡Txakurra fuera!” esaten zitzaien sukaldetik
botatzeko. Hori dela eta, zenbaitek bi hitz horiek sinonimotzat ulertzen dituzte.
[Euskaratik: zakur/txakur]
TXANDRIO: Orok. 1. Kaltea, ederra egitea, zoritxarra. [Euskaratik: txandrio] 2. Erroskilla.
TXANTXALAN: Orok. Hitzontzia, fanfarroia, handiustea, sinesgarritasunik gabea.
[Beharbada euskaratik: txantxan: hitzontzia]
TXANTXALANGORRI
(TXANTXANGORRI):
txantxalangorri/txantxalingorri]

Ba-El.

Txantxangorria.

[Euskaratik:

TXANTXIGORRI: Orok. Gantzez edo bilgorrez eta urdai hondarrez egindako opilak.
[Euskaratik: txantxigor/txantxigorri/gantxigor: gantz txigortua. Aldi berean: gantz:
+ txigor/xigor]
TXAPARRO: 1. Orok. Txikia eta sendoa. 2. Arte (edo haritz) txikia. 3. Ai. Arte edo haritz
adarrak. [Euskaratik: txapar/txaparro: pertsona mozkotea; arte edo haritz sasia]
TXAPELA: Orok. Txapela. “Ay ay ay mutila, txapela gorria”. [Euskaratik: txapel/zapel]
TXAPELATS (TXAPLATS): Orok. Belatzari ematen dioten izena. [Euskaratik: txapelatx/
zapelatz/zapelaitz]
TXAPITEL/A: Orok. Teilatu txikiaren forma duen teilatuko sabaileihoa. Txapitula. [Euskaratik:
txapitela/txapitula/txapitola: teilatuaren gainetik dagoen leihoa]
TXARLA: Ar-El-La-Ot. Mahatsa zanpatzeko upela osatzen duen pieza bakoitza. [Aezkoan
ontzi zilindriko bati esaten diote txarla; bertan arropa garbitzen zen]
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TXARRA/O: Orok. 1. Gaiztoa, gaizki egina. 2. Txikia. [Euskaratik: txar]
TXARRADA/IKA: Orok. Gaiztakeria, zitalkeria, konpromisoa edo hitza haustea. “Ya se ha
pegado la txarradika” [Euskaratik: txarrada/txatarkeria: doilorkeria, makurkeria]
TXARRANTXA: 1. Orok. Gurdian paratzen ziren haga bertikalak uzta eramateko. 2. El.
Mandoarendako galga. 3. El. Alanbrezko eskuila, mandoei edo idiei pasatzeko.
[Euskaratik: txarrantxa: 1. Gurdian jartzen zen haga bertikala uzta eramateko; 2.
Mandoak lepoan daraman galga gisako bat. 3. Zaldi-orrazia edo burdinazko eskuila
mandoei edo idiei pasatzeko]
TXERRI: Orok.Txerria [Euskaratik: zerri/txerri:]
TXIBA: Orok. 1. Puxtarria. 2. El.Ziba. [Euskaratik: txiba/ziba]
TXIKI/TO: Orok. Txikia. Familiako txikiena. [Euskaratik: txiki. RAEn chico gisara jasoa dago]
TXILDERRIS: Bg-El-La. (Ai-Ar-Bb. TXIRDILES, Añ. TXILDIRRIS, Ot. TXILDERRES): Mahatsmordo txikiak; goialdean zeuden eta, mahats-bilketaren ondoren, mahatsondoan
gelditzen ziren. “Había que ir a txirdilar (o txilderrar) antes de que entrara el pastor
con las ovejas”. [Euskaratik: txilder/txildar/txildil: ezkutuan dagoen mahats-mordo
txikia]
TXILINDRON: Orok. Bildots-gisatua. [Erronkarin bildots edo antxume gisatu bati txilondron
esaten diote. Chilindrón (RAE): Hegaztiki, txerri eta bildoski puskaz egindako gisatua;
puskak tomatearekin, piperrarekin edo beste osagai batzuekin sueztitu behar dira]
TXILIPURDI (TXILINPURDI, TXIKILIPURDI): 1. Ar. Zaldiak edo behorrak bi hanken gainean
jauzi egitea. “Cuando lo soltábamos el caballo corría por la era y daba buenos
txilinpurdis”. 2. Ba. Itzulipurdia [Euskaratik: zilipurdika. Adi berean: itzuli + ipurdi]
TXIMILAR (TXIMELAR): Orok. Txerria hil ondoren, haren ileak kiskaltzea. Hegazti lumatuei
ere badagokie. [Euskaratik: tximel(du)/zimel(du)]
TXIMISTA: El. Tximista, txinparta. [Euskaratik: tximista/zimizta]
TXINDA: El. Sutatik jauzi egiten duen txingar puska txikia. [Euskaratik: txinda/xinda/txinta:
pindarra, sutako txinparta]
TXINELA: El. Burdin tente zuloduna goldeari sakonera emateko. [Euskaratik: txinal/txinel:
falkak edo ziriak estutzeko malgukia]
TXINGAL/IKA: El. Txingoka. [Euskaratik: txingilika/xingilika/txingilke]
TXINGE (TXINGLE): Orok. Txingoka ibiltzea. [Euskaratik: txingilika/xingilika/txingilke]
TXINTXO (TXINTXE): Orok. Ahots sendoa, altua, hotsandikoa edo bereizgarria. “Ese tiene
buen txintxo”. [Euskaratik: txintxo: oihu altua]
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TXINTXUR/RI (El. TXINTXOR, Ba. TXUNTXUR): Orok. Eztarria edo zintzurra. “Se me ha ido
por el txintxurri”. [Euskaratik: zintzur/txintxur/zintzurri]
TXINURRI (TXINGURRI): 1. Orok. Txikia. 2. Bg-El. Inurria [Euskaratik: txingurri/zinurri/
xinaurri]
TXIPA: Orok. Loina, errekako arrain txikia (Valentia hispánica) [Euskaratik: txipa]
TXIPITXAPA: 1. Ai-Ar-La. Lokatza edo putzuak zapaltzea edo haietan jauzi egitea. 2. El.
Zumar-hazia “Si no fuera por tu padre comerías txipitxapas”. [Ziurrenera euskaratik:
txipi-txapa: uretan oinutsik ibiltzea; zumar-haziak edo lizar-haziak] 3. Orok. “...”
egitea: uretara harri zapalak edo lauak botatzea jauzi egin dezaten. 4. Ot. Itzuli eta
itzuli (sukaldean janaria prestatzen).
TXIRI-MIRI (XIRI-MIRI): Orok. Euri txikia. [Euskaratik: zirimiri/xirimiri]
TXIRINBOLO: Orok. Pieza edo tresna batek egiazki zer izen duen ez dakigunean erabiltzen
den hitza. [Ziurrenera euskaratik: txirinbol/zirrindola: zurezko pieza zirkularra eta
laua; uztaia]
TXIRIPA: Orok. Kasualitatea [Euskaratik: txiripa: zortea, kasualitatea]
TXIRLA: 1. Orok. Almeja arrunta. [Euskaratik: txirla/zirla/xirla] 2. Lo. Bola-jokoa (Aitzoainen
eta Berriogoitin Pirlas). [Euskaratik: pirla, birla, girla, firla, txirlo]
TXIRRIAR: Orok. Busti, zipatu. [Beharbada euskaratik: txirri: zorrotada]
TXIRRIKA: Ai-Añ-Bb-El-Lo-Ot. Txirrika “La txirrika del pozo”. “Me han puesto una txirrika
para levantar y bajar el brazo”. [Euskaratik: txirrika/zirrika/xirrika]
TXIRRIN: El. Zilborra (haurrak). Txirrina. [Euskaratik: txirrin: zilborra; txirrina]
TXIRRINTA: Orok. Desira, nahia, gogoa, apeta. [Euskaratik: txirrinta]
TXIRRION: Orok. Hondakinetatik datorren simaur industriala [Euskaratik: zirri/txirri: ardiaziendaren gorozkia]
TXISKORRIAU (TXIKORRIAU, KISKORRIAU): Orok. Kiskalia, txigortua. [Euskaratik: kizkurtu/
kixkurtu/xiskortu]
TXISTEAR (TXISTAR): Orok. Hitz egitea; oro har, zentzu txarrean erabilia. “No hizo ni
txistear”. [Ziurrenera euskaratik: txist: (ezezko perpausetan) txintik edo tutik ez esan;
isiltasuna eskatzeko erabiltzen den interjekzioa. RAEn chistar bildua dago: soinuren
bat egitea hitz egiteko asmoz]
TXISTOR/RA: Orok. Lukainka mehea. [Euskaratik: ziztor/txistor]
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TXISTU: Orok. Danbolinarekin batera jotzen den musika-tresna, musikariak batera jotzen
ditu. [Euskaratik: txistu/xixtu/ziztu: hiru zuloko flauta]
TXITA: Orok. Txita. [Euskaratik: txita/txitxa: txita jaio berria]
TXITAZARE (TXITEZARE, TXIZARE): Orok. Zurezko edo zumezko tiradera. Oilalokak bertan
txitak jartzen zituen, mirua etorriz gero, ezkuta zitezen. [Euskaratik: txita + zare/sare]
TXITO/A: Orok. Bustia. [Etxaleku txitxetu erabiltzen dute: busti-busti egin, blaitu. Erronkarin
txitxakatu: busti-busti egin, blaitu]
TXITXARRO: Orok. Txitxarroa. [Ziurrenera euskal jatorria du, baina euskaraz (txitxarro) nahiz gaztelaniaz (chicharro) erabiltzen da]
TXITXI: Orok. Haragia. [Euskaratik: txitxi]
TXO, TXO...: Añ-Ar-Bg-El-La-Lo. Txerriei deitzeko hitza, jaten emateko. [Euskaratik: to: etxeko abere arrei deitzeko erabiltzen den hitza]
TXOKARRAR (TXUKARRAR): Orok. Kiskali, erre. [Euskaratik: txokarratu/txokartu]
TXOKO: Orok. Txokoa. Frontoiaren ezkerreko izkina. [Euskaratik: zoko/txoko/xoko]
TXORRADA: Orok. 1. Likido kantitate bat zerbaiti botatzea. “Échale una txorradika de
coñac” [Ziurrenera euskaratik: txorrota/zorrota] 2. Txorakeria.
TXORROTADA: Orok. Likidoa botatzea edo eranstea. Elkarten, halaber, opari edo eskupeko
gisa ulertzen dute. “La ama nueva de la venta (de Añézcar) me daba “txorrotada”
por encima de la paga acordada cuando hacía bien el trabajo. La ama vieja te daba
lo justo (20 o 30 pesetas por hora). Prefería tratar con la jóven!” [Baliteke euskaratik
etortzea: txorrota/zorrota]
TXOTXO (TXOTXIN): Orok. Koloretako peladilla biribila. [Euskaraz (txotxo) nahiz gaztelaniaz
(chocho) dokumentatua]
TXUGARIMA (TXUGALIMA): Orok. Hegabera. “Hasta las txugalimas igual comerían” [Euskaratik: txugarima]
TXUKARAN (TXOKARAN): Ai-Ar-Ba-Bb-Bg. Intxaurraren azal berdea. [Euskaratik: sakarin/
sokaran:intxaurraren kanpo zorroa]. Ikusi Txakarin.
TXULUBITA (TXURUBITA, TXIRIBITA): 1. Orok. Zulo bat edo biko flauta, makal-haga batekin
egina; barrenetik husten zen. 2. Ar. Harroputza. Halaber, Txulubitero. [Euskaratik:
txulubita/txilibitu: txistua, flauta]
TXUN-TXUN: 1. El. Soinu edo musika errepikakorraren onomatopeia. [Euskaratik: ttunttun/
txuntxun: danbolina] 2. Ar. Harroa, fanfarroia.
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TXUNGUR: Orok. Urdaiazpiko-hezurra; salda egiteko erabiltzen da. Honatx kantu zahar batek zer zioen: “El alcalde de Zabaldika / a la berza le echa birika / en cambio el de
Zizur / a la berza le echa txungur” [Euskaratik: txungur /tzongor/txongo: txerri-hezurra giharrarekin]
TXURRA: El. Haur josteta; jostetarako erabiltzen den makila. [Euskaratik: txurra: lurrean
dagoen pilota bat kolpatzeko makila]
TXURRUSTA: El. Galdararen hustubidea, ura erortzea. [Euskaratik: txurrusta/xurruxta/zurruzta]
TXUTXO/A: Orok. Txorrota, txongilaren edo porroiaren muturra. Halaber, tuttu/a. [Euskaratik: tutu odo ttutta: zahato-ahoa, zahato-muturra]

U
URREZIZE: Orok. Ilarraka ere esaten zaion ziza (Clitocibe nebularis) [Euskaratik: urri + ziza]

Z
ZABORRA: Orok. Zikinkeria. Goldatu aurretik hazten diren belarrak. [Euskaratik: zabor]
ZABORRAZO: Orok. Erorketa, zartada, kolpea. [Ziurrenera hitz hibridoa: zabor + gaztelaniazko –azo atzizkia]
ZABORRERÍA: Orok. Arrunkeria, kalitate txar-txarrekoa. Zikinkeria. [Euskaratik: zaborreria]
ZAKARIPURDI: Ai-Ar-Ba-Bb-El. Zakar edo baldar ibiltzen dena. Ipurdi gizena. [Euskaratik:
zakar + ipurdi]
ZAKARRO/A: Añ-Ar-Ba-Bg-El-Lo. Baldarra, zakarra. [Euskaratik: zakar]
ZAKU: El. Zakua. [Euskaratik: zaku]
ZAKURRO: Ot. Mesfidatia eta ez fidatzekoa. [Euskaratik: zakur/txakur: txakurra, maltzurra,
azeria]
ZAKUTO: Orok. Zaku txikia [Euskaratik: zaku + tto atzikia]
ZALDIKO: Orok. Iruñeko Erraldoi eta Kilikien Konpartsako pertsonaia [Euskaratik: zaldi +
–ko atzizkia]
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ZAMA: 1. Orok. Bazka edo belar multzoa. 2. El. Karga, zama. “Llevan mucha zama las traillas” [Euskaratik: zama]
ZAMARRA: Orok. Jaka luzea, berokia. [Euskaratik: zamar/txamar]
ZAMPAR (ZAMPEAR, ZARPEAR): Orok. Indarrez kolpatzea edo zapaltzea (artilea, lurra, koltxoia, mahatsa eta abar). [Euskaratik: zanpatu]
ZAPABURU: Añ-El. Zapaburua [Euskaratik: zapaburu]
ZAPARRADA (TXAPARRADA): Orok. Erauntsi handia. “Zaparrada de lluvia” [Euskaratik: zaparrada]
ZARE: Ba. Zarea, saskia. [Euskaratik: zare]
ZARRAKAMALDA: Orok. Adarrak mozteko tresna (gider luzea duen igitai gakoduna) [Euskaratik: zarrakamalda: sasiak edo adarrak kentzeko gakoa (Nafarroako hitza da)]
ZARRAKITIAU: El. Hondatua. “Setal todo zarrakitiau”. [Euskaratik: zarrakatu: eaztarrika
egin; nahaspilatu]
ZARRAPATAN: Orok. Desordenatua. [Ziurrenera euskaratik: tarrapatan]
ZARRAPOS (A ...): Añ-Ar-Bg. Katuka, katamarka ibiltzea [Beharbada zarrapoka hitzetik: katuka ibiltzea]
ZARRE (SARRE): Añ-Ba-Bb-El-La. Zarrea. “Con el zarre a barriar las habas” [Euskaratik: zarre]
ZARREKEAR (ZARRIKIAR): Añ-Bg-El-Lo-Ot. Aztarrika egin; batez ere, oiloei buruz esaten da.
“Zarrekear en el barro más que las gallinas” [Euskaratik: zarrakatu: aztarrika egin]
ZARRIO: Orok. Gauza zaharra edo botatzekoa “No es más que un zarrio” [RAEren hiztegiaren arabera euskaratik: txar: akastuna, txarra]
ZARTA: El. Sorta. [Euskaratik: zarta: esku-zarta; halako kantitate bat]
ZARTAKO: Orok. Zartakoa, kolpea. Pilotari eskuz emandako kolpea. [Euskaratik: zartako]
ZAZTADA: El. Eztenkada, sastada. “Me dio una zaztada al lumbago” [Euskaratik: zartada:
edo ziztada/zaztada]
ZENBORRO (ZONBORRO): Ar-Ba-El. Enbor handia. “Cortar semejantes zenborros” [Euskaratik: zenbor/enbor/zonbor/zunpur]
ZERRA (ZARRA): Orok. Puska, xerra. “Cuatro zerras de pan” [Euskaratik: zerra]
ZIAURRI (ZIAURDI, ZIAURRIZ): Añ-El-Ot. Zihaurria edo akamailua, sustrai asko dituen landare kaprifoliazeoa. “Crece en tierra buena. Se usaba para las ovejas cuando parían,
para echar las parias”. Jimeno Juríok honako hau jaso zuen Añezkarren: “Cuentan
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que un ciego, dispuesto a comprar una pieza en venta, le dijo a su lazarillo que atara
el burro a un ziaurdi. El lazarillo le contestó – No hay ziaurdis, hay hollagas – a lo que
el ciego contesto – Pues no quiero la pieza”. [Euskaratik: zihaurri/zihaurre]
ZIGUERDA (ZIBUERDA): El. Zumezko eskuila. Zumeak soka baten bidez daude makilari lotuta. “Te voy a dar con la ziguerda” [Euskaratik: zigorda/ziguerda: azienda akuilatzeko
makila]
ZIKIÑAR: Añ-Bg-Ot. Molestatu. [Euskaratik: zikindu]
ZIKIÑAU: Ar. Gaixoa, ustela. [Euskaratik: zikin]
ZIKIÑE: Ai-Añ-Ba-Bb-Bg-El. Zikina. [Euskaratik: zikin]
ZIKIÑOSO: Ai-Añ-Bb-El-Lo-Ot. Xuhurra, zekena, zikoitza. [Euskaratik: zeken/zekein/zikin]
ZILINDRAJO: Orok. Zintzilik dagoena, piltzarra, zarpaila. [Euskaratik: zilintzan]
ZILINDROSKO: El. Zirtzila, zarpaila, ibilera baldarrekoa. “Era un hombre un tanto zilindrosko, andaba zilin-zalan”. [Euskaratik: zilindron/zilindroin: ahula, makala; gizon zirtzila]
ZIMILAR (ZIMELAR): El-Ot. Muzindu, zimeldu. “Las hojas del olivo se empiezan a zimilar”
[Euskaratik: zimeldu]
ZIMURRA/O (ZIMURRIAU, TXIMURRIAU): 1. Añ-Bg-Ot. Pertsona goibela, ahula. [Beharbada euskaratik: zimur] 2. El. Zekena, zikoitza, eskulaburra. [Euskaratik: zimur]
ZINZILIKA: Ar-El. Zintzilik, kulunka. [Euskaratik: zintzilika]
ZINZO: Añ-Ar-Ba-Bb-Bg-El. Zintzoa, serioa, barea.”No estaba borracho, estaba zinzo” “A
ver quién es el zinzo que le da vuelta al coche” [Euskaratik: zintzo]
ZIRI-ZIRI: El. Poliki-poliki baina behin eta berriz ekinez. “El ratón ziri-ziri hizo camino y se
comió lo de dentro de los cardos” [Euskaratik: ziri-ziri/ziri-zara: etengabe, poliki-poliki]
ZIRIKIAR: Orok. Zirikatu. [Euskaratik: zirikatu]
ZIRRI-ZARRA: Añ-Ai-Ar-Ba-Bb-Bg. Konturik gabe, azkar, arretarik gabe. [Euskaratik: zirri-zarra: arinkeriaz, baldarki]
ZIRRIKI-ZARRAKA: Orok. Konturik gabe, zartadaka, arrastaka. [Euskaratik: zirriki-zarraka]
ZIRRIPITIN-ZARRAPATAN: Orok. Baldarki, arretarik gabe. “Se ataba los zapatos zirripitin-zarrapatan”. [Ziurrenera euskaratik: tirripiti-tarrapata: presaka eta nahasian,
ordenarik gabe]
ZIZA (SISA): El. Ziza [Euskaratik: ziza/xixa]
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ZOKETA: 1. Orok. Zurezko eskularrua, segan ari zirela eskua igitaitik babesteko. [Euskaraz
(zoketa) nahiz gaztelaniaz (zoqueta) dokumentatua] 2. Bb. Kokotsa.
ZOKIL: El. Lur mokorra. [Euskaratik: zokil/sokil/sokor/zogi]
ZOKORRIKO (ZOKONIKO): El. Txokoa, animalia-zuloa. “Los gatos se hacen su zokoniko”
[Euskaratik: zoko]
ZOLDA: Orok. Oro har gorputzari itsatsita dagoen zolda, zikinkeria. [Euskaratik: zolda/solda]
ZORRA/O: Ar-El-Lo. Gari-buru tinkoa, ireki aurretik eta galburua atera baino lehen. “El trigo está en zorro”. Ballariainen diote: “en zorrón” [Euskaratik: zorro]
ZORROKA: 1. Añ-Ba-Bb-Bg. Zurrunka, arnas-hotsa. “Durmiendo con zorroka, zorrokando”
2. Ar. Logaletua, logure. [Euskaratik: zurru/zurrunka/zurrunga]
ZORRON: 1. Ai-Añ-Ar-Bg-La. Poltsa, zorroa. 2. Ba. Gariari esaten diote galburua irekitzeko
zorian dagoenean. [Euskaratik: zorro]
ZORRONIKO: El. Zokoa, gordelekua. [Ziurrenera zorron hitzetik: saco, zurrón]
ZORTZIKO: Orok. 1. 5/8 konpasa duen musika-konposizioa. 2. Herri-dantza. 3. Berriozarko
benta ospetsua. [Euskaratik: zortzi + ko atzizkia]
ZOZALA: El. Hitz-totela, zezelka ari dena. “Habla un tanto zozala” [Euskaratik: zezel:]
ZOZO: El. Zozoa (hegaztia) [Euskaratik: zozo]
ZUGARRO: Orok. Zumarra edo zugarra; batez ere, txikiei esaten zaie. [Euskaratik: zugar/
zumar]
ZULO (TXULO): Añ-El-Lo. Zuloa, kobazuloa. “En Elcarte hay un zulo en el camino a Garciriain
que, según la leyenda, conecta con la bodega de casa Sales de Ballariáin” [Euskaratik: zulo/txulo]
ZUIN: Añ-Bb. Marka, trazatua. “Se ponían zuines con pequeños montones de paja para
marcar la zona sembrada o abonada” [Euskaratik: zuin]
ZUMERA/ZUMERIKA: Ai-Ba-Bb-Bg-El-Lo. Zumea (salix). “Las xumerikas están en flor” [Euskaratik: zume]
ZURIAL: Ar-Bg-El-La-Lo. Landare bat da. Belar gaiztoa. “Come a las demás plantas, se coge
todo el agua” [Euskaratik: zuriale]
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